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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum demi keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya 

mewujudkan tujuan tersebut, Negara Republik Indonesia perlu 

mengelola keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

merupakan cerminan keuangan Negara. Salah satu sumber 

penerimaan negara yang tercakup dalam APBN adalah pajak. 

Pajak adalah cara masyarakat bersinergi dengan negara dalam 

percepatan pembangunan dari berbagai sektor termasuk 

fasilitas keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasal 

23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang. 

Fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara 

(budgetair) telah menunjukkan peran penting dalam 

pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari 

sektor perpajakan mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan. Tercatat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 

2012, secara agregat penerimaan pajak mencapai 50,44% dari 

total penerimaan dalam negeri.1 Sedangkan data tahun 2014 

menunjukkan bahwa penerimaan pajak pusat menyumbang 

                                                             
1Penerimaan perpajakan pusat dilakukan oleh DJP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, total penerimaan perpajakan termasuk dari PPh Migas dibandingkan dengan total 

penerimaan dalam negeri dalam APBN adalah sebesar 50,44% sebagaimana dikutip dari Laporan 

Tahunan DJP Tahun 2012, hal 187. 
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63,74% dari total penerimaan negara atau setara dengan 

11,36% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.2 

Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak 

tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peranan PPN dan 

PPnBM dalam mendukung penerimaan pajak sangat 

signifikan. Data statistik menunjukkan bahwa realisasi 

penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2014 sebesar Rp408,83 

triliun yang merupakan 41,5% dari total penerimaan pajak 

pusat atau setara dengan 3,7% dari total PDB Indonesia.3 

Pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun 

akan selalu sejalan dengan pertumbuhan perekonomian 

Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin 

tinggi pula penerimaan negara yang diperoleh dari sektor 

perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak di masa 

mendatang juga disebabkan oleh semakin menurunnya 

kontribusi penerimaan dari sektor sumber migas sedangkan 

kebutuhan akan pembiayaan pembangunan semakin 

meningkat pesat. Sebagai ilustrasi besarnya kontribusi 

penerimaan perpajakan di Indonesia di masa yang akan datang 

dapat digambarkan bahwa di tahun 2020 apabila asumsi tax 

ratio4 yang digunakan adalah sebesar 12%5 dan PDB di tahun 

tersebut diprediksi menjadi dua kali lipat6 dari kondisi saat ini, 

PDB Indonesia di tahun 2020 akan mencapai 2.416 milyar 

                                                             
2Laporan Tahunan DJP Tahun 2014. 
3Laporan Tahunan DJP Tahun 2014. 
4Definisi tax ratio adalahperbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto, dikutip 

darihttp://www.investopedia.com/terms/t/tax-to-gdp-ratio.asp, diunduh tanggal 04 Oktober 2013. 
5Tax ratio adalah perbandingan nilai penerimaan pajak pusat terhadap PDB di Indonesia, tax ratio 

ini digunakan sebagai gambaran atas kontribusi pajak-pajak pusat terhadap pemenuhan target 

penerimaan perpajakan di Indonesia. Besaran tax ratio 12% adalah tax ratio pajak pusat rata-rata 

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, data diolah dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2012, 

hal 188. 
6Soh, Paul, 2013, ”Asean Economies Set to Double in 2020”, South China Morning Post, 03 May 

2013 diunduh dari http://www.scmp.com/business/economy/article/1228657/asean-economies-

set-double-gdp-2020-says-ihs tanggal 02 Oktober 2012. 

http://www.investopedia.com/terms/t/tax-to-gdp-ratio.asp
http://www.scmp.com/business/economy/article/1228657/asean-economies-set-double-gdp-2020-says-ihs%20tanggal%2002%20Oktober%202012
http://www.scmp.com/business/economy/article/1228657/asean-economies-set-double-gdp-2020-says-ihs%20tanggal%2002%20Oktober%202012
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dollar atau sekitar 21.460 triliun rupiah 7 ,dan penerimaan 

perpajakan diprediksi mencapai besaran 2.879 triliun rupiah, 

atau hampir 3,5 kali lebih besar dari penerimaan perpajakan 

saat ini. Angka prediksi tersebut akan semakin besar apabila 

tax ratio ditingkatkan menjadi 16% untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin 

meningkat dan untuk membuat tax ratio Indonesia sejajar 

dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan 

Thailand yang telah mencapai tax ratio lebih dari 15%.  

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan 

atas konsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun pengenaannya 

dapat dilakukan pada setiap mata rantai penyerahan dalam 

rangkaian produksi, distribusi maupun pemasaran barang 

dan/atau jasa, penanggung PPN yang sebenarnya adalah 

konsumen akhir dari barang dan/atau jasa tersebut. 

Pengenaan PPN yang dilakukan pada setiap mata rantai 

penyerahan dalam rangkaian produksi, distribusi, maupun 

pemasaran barang dan/atau jasa tersebut pada dasarnya 

hanya merupakan mekanisme, dimana untuk menjaga 

kenetralannya, atas PPN yang dibayar maupun dipungut pada 

mata rantai-mata rantai sebelum suatu barang dan/atau jasa 

mencapai konsumen akhir dilakukan set-off (dikreditkan). 

Dengan kata lain, set-off tersebut merupakan mekanisme 

untuk menjaga netralitas PPN sepanjang jalur produksi, 

distribusi maupun pemasaran barang dan/atau jasa yang 

dikenai PPN sehingga secara ekonomis tidak terjadi pengenaan 

pajak secara berganda. Dengan mekanisme tersebut hanya 

                                                             
7Tanjung, Chairul, Ketua Komite Ekonomi Nasional, dikutip dari  

http://arg.creditsuisse.com/doc/Chairul%20Tanjung_AIC_WELL%20POISED%20FOR%20%20SUS

TAINABLE%20ECONOMIC%20GROWTH%20_v13%28without%20notes%29_Sent.pdf, diunduh 

tanggal 02 Oktober 2013. 

http://arg.creditsuisse.com/doc/Chairul%20Tanjung_AIC_WELL%20POISED%20FOR%20%20SUSTAINABLE%20ECONOMIC%20GROWTH%20_v13%28without%20notes%29_Sent.pdf
http://arg.creditsuisse.com/doc/Chairul%20Tanjung_AIC_WELL%20POISED%20FOR%20%20SUSTAINABLE%20ECONOMIC%20GROWTH%20_v13%28without%20notes%29_Sent.pdf
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konsumen akhirlah yang benar-benar menanggung PPN yang 

terutang atas konsumsi barang dan/atau jasa.8 

 

Sebagaimana lazim diterapkan di banyak negara yang 

menganut sistem PPN, semua barang dan/atau jasa pada 

dasarnya adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak. Namun demikian, beberapa jenis barang dan/atau jasa 

dikecualikan dari pengenaan PPN dengan memberikan 

perlakuan dibebaskan dari pengenaan PPN atau tidak dikenai 

PPN (exemption) atau dikenai PPN dengan tarif 0% (zero rating). 

Perlakuan dibebaskan dari pengenaan PPN atau tidak dikenai 

PPN (exemption) biasanya diberikan secara terbatas untuk 

penyerahan-penyerahan barang dan/atau jasa tertentu, 

                                                             
8Paragrafketigadankeempatdariringkasansystemumum PPN (“The VAT Directive”) 

padasituslegislasiUniEropa (http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_en.htm). 
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sedangkan pengenaan PPN dengan tarif 0% biasanya diberikan 

untuk ekspor barang dan untuk ekspor beberapa jenis jasa.9 

Perkembangan atau tren yang terjadi di dunia 

menunjukkan bahwa pajak konsumsi seperti Pajak 

Pertambahan Nilai (Value Added Tax) atau Pajak Barang dan 

Jasa (Goods and Services Tax) memegang peranan yang 

semakin besar sebagai penunjang penerimaan dengan adanya 

tendensi pergeseran (shifting) titik berat sumber penerimaan 

negara dari pajak atas penghasilan ke pajak atas konsumsi di 

berbagai negara, khususnya di negara-negara maju. Banyak 

ekonom yang menyarankan pajak atas konsumsi sebagai 

solusi yang mendasar untuk masalah terkait dengan pajak 

atas penghasilan (Kawakami, 2002).10 

Dalam memenuhi target penerimaan PPN di masa yang 

akan datang, Pemerintah akan menghadapi tantangan-

tantangan yang tidak ringan. Selain karena tingginya angka 

penerimaan yang hendak dicapai, pengenaan PPN juga sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bisnis baik regional 

maupun internasional. Perkembangan ekonomi global yang 

sangat pesat telah menghilangkan batas-batas yurisdiksi yang 

sebelumnya menjadi penghambat dalam transaksi bisnis antar 

negara. Selain itu, penggunaan dan perkembangan e-commerce 

telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang sama 

sekali berbeda dengan jenis dan pola yang ada sebelumnya. 

Hal lain yang juga harus mendapatkan perhatian yang besar 

adalah penerapan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik 

                                                             
9Alan Schenk dan Oliver Oldman, Value Added Tax: A Comparative Approach, Bab 9 Zero Rating and 

Exemptions and Government Entities and Nonprofit Organizations, halaman 263. 
10Kawakami, Naotaka. 2002. What does consumption tax mean to Japanese Society and U.S Society 

–TheDifferences in the priorities of overall tax reforms in both countries, hal. 8, Center on Japanese 

Economy and Business Columbia Business School. 
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yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan 

kesederhanaan. 

Tantangan-tantangan tersebut perlu dijawab dengan 

perubahan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 dengan cara memperluas basis 

pemajakan serta melakukan berbagai langkah perbaikan dan 

penyempurnaan sistem administrasi PPN yang mengakomodasi 

perkembangan ekonomi dan teknologi informasi terkini. 

Perubahan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan 

penerimaan dengan tetap mempertahankan unsur keadilan, 

kemudahan, dan kepastian hukum.  

Perbaikan sistem dan perubahan UU PPN diharapkan 

dapat menyelesaikan berbagai permasalahan praktis yang 

timbul dalam sistem administrasi PPN yang ada saat ini. Salah 

satu contoh di antara permasalahan tersebut adalah pada 

kelompok „barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 

oleh rakyat‟, yang tidak dikenai PPN (diklasifikasikan sebagai 

non-BKP). Dalam penerapannya, pengenaan PPN atas barang 

kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat tersebut 

menimbulkan masalah, antara lain tentang penafsiran batasan 

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 

banyak, batasan proses/treatment terhadap barang kebutuhan 

pokok, serta batasan dari setiap jenis barang itu sendiri. 

Kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 

oleh rakyat banyak ini dapat ditafsirkan menjadi beberapa 

pengertian. Pertama, bahwa atas barang-barang yang 
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ditetapkan dalam UU PPN tersebut tidak dikenai PPN apabila 

digunakan sebagai barang kebutuhan pokok. Selain itu 

terdapat penafsiran bahwa untuk barang-barang dengan 

bentuk/kondisi/kriteria seperti yang ditetapkan dalam UU PPN 

sebagai barang kebutuhan pokok merupakan barang yang 

tidak dikenai PPN (non-BKP), tidak memperhatikan untuk apa 

pemanfaatannya dan siapa yang memanfaatkannya. 

Berdasarkan contoh di atas, penentuan perlakuan PPN atas 

barang dan/atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 

atau tidak dikenai PPN (exemption) atau dikenai PPN dengan 

tarif 0% (zero rating) yang akan diatur selanjutnya perlu 

dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan 

unsur keadilan, kemudahan, kepastian hukum, dan 

dampaknya terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dalam 

hal pemberian fasilitas PPN, perlakuan khusus PPN terhadap 

suatu barang dan jasa pada dasarnya hanya dapat diberikan 

terhadap barang dan/atau jasa dengan berdasarkan 

pertimbangan atau alasan yang sangat kuat dan akuntabel. 

Salah satu langkah yang hendak ditempuh untuk 

meningkatkan penerimaan negara dari PPN adalah dengan 

memperluas basis objek pajak melalui pengaturan bahwa 

semua barang dan jasa dikenai PPN. Namun pengaturan 

sedemikian membutuhkan pertimbangan lebih lanjut terkait 

dengan: a) adanya barang dan jasa yang telah menjadi objek 

Pajak Daerah sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi (UU PDRD), dan b) 

perlunya insentif fiskal untuk barang dan jasa tertentu sesuai 

dengan kepentingan nasional.  

Pajak Daerah adalah juga suatu bentuk pajak atas 

konsumsi. Terkait dengan adanya barang dan jasa yang telah 
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menjadi objek Pajak Daerah, penentuan barang dan jasa 

sebagai objek pengenaan PPN harus dilakukan dengan cermat 

untuk menghindari pengenaan pajak secara berganda (double 

taxation) atas objek pajak yang sama. Pada prakteknya selama 

ini masih terjadi double taxation yang disebabkan adanya 

Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan UU PDRD sendiri, 

maupun dikarenakan masih adanya objek Pajak Daerah yang 

berbenturan dengan objek PPN, antara lain penjualan roti, 

sewa apartemen, dan sewa ruangan hotel untuk perkantoran. 

Oleh karena itu, dalam pengaturan RUU PPN ke depan masih 

diperlukan klasifikasi barang dan jasa yang dibebaskan PPN 

dengan pengaturan yang diperjelas, untuk menghindari 

terjadinya double taxation dengan Pajak Daerah tersebut.  

Pemberian insentif fiskal bagi barang dan jasa tertentu 

telah dikenal dalam praktik pengenaan PPN secara 

internasional. Di Indonesia, pemberian insentif fiskal selama 

ini telah diatur melalui Pasal 16B UU PPN yaitu dengan 

pemberian fasilitas PPN „tidak dipungut‟ atau „dibebaskan‟ dari 

pengenaan PPN. Apabila PPN „tidak dipungut‟ atas suatu 

barang atau jasa, maka Pajak Masukan yang dibayarkan atas 

perolehan atau proses produksi barang atau jasa tersebut 

dapat dikreditkan, sedangkan Pajak Masukan yang dibayarkan 

atas perolehan atau proses produksi barang atau jasa yang 

„dibebaskan‟ dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. 

Dalam pengaturan RUU PPN ke depan, fasilitas PPN 

„dibebaskan‟ masih dipertahankan, sedangkan fasilitas PPN 

„tidak dipungut‟ direklasifikasi menjadi dikenai PPN dengan 

tarif 0% (zero rating) dengan tujuan untuk penyederhanaan. 

Pemberian fasilitas PPN ini harus dilakukan secara selektif 
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sehingga batasan pemberiannya perlu untuk diperjelas dalam 

pengaturan RUU PPN ke depan.    

Untuk mengakomodasi isu penghindaran double taxation 

dengan Pajak Daerah dan pemberian insentif fiskal, maka 

pengaturan objek pajak dalam RUU PPN dilakukan melalui 

penyederhanaan dan reklasifikasi. Klasifikasi objek yang 

sebelumnya terdiri atas Non-BKP dan Non JKP, BKP dan JKP 

yang dikenai PPN dengan tarif standar, PPN Tidak Dipungut, 

Dibebaskan dari pengenaan PPN, dan dikenai PPN dengan tarif 

0% menjadi hanya tiga kelompok, yaitu BKP dan JKP yang 

dikenai PPN dengan tarif standar, Dibebaskan dari pengenaan 

PPN, dan dikenai PPN dengan tarif 0%. 

Penyederhanaan atas objek PPN juga dilakukan dengan 

menghapus objek PPN Pasal 16C dan menggabungkan objek 

PPN Pasal 16D UU PPN ke dalam satu pasal mengenai objek 

pengenaan PPN. Pasal 16C yang mengatur mengenai Kegiatan 

Membangun Sendiri dihapuskan karena sering menimbulkan 

dispute dalam pelaksanaannya dan potensi penerimaan PPN 

yang tidak terlalu besar. Sedangkan objek PPN Pasal 16D yaitu 

penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula 

tidak untuk diperjualbelikan digabungkan dalam pengertian 

penyerahan BKP yang dikenai PPN sehingga pasal tersebut 

dihapuskan. Untuk itu diperlukan juga tambahan penjelasan 

mengenai batasan atau kriteria “dalam rangka kegiatan usaha 

atau pekerjaannya” yang merupakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi dalam pengenaan PPN, yaitu meliputi seluruh 

penyerahan BKP dan/atau JKP baik yang berasal dari kegiatan 

usaha utama (core business) maupun dari kegiatan lainnya 

(other activities), termasuk penjualan aktiva yang semula tidak 

untuk diperjualbelikan. 
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Pengaturan atas tarif PPN dalam UU PPN saat ini yaitu 

menggunakan tarif standar yang ditetapkan sebesar 10% dan 

dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% 

dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan batas atas 

perubahan tersebut akan dinaikkan menjadi 20% untuk 

mengakomodasi kemungkinan kebutuhan peningkatan 

penerimaan negara dari PPN.  

Di samping mekanisme umum pemungutan PPN dengan 

menggunakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, dalam 

praktik terdapat juga metode pemungutan PPN yang lebih 

sederhana (simplified method). Metode pemungutan PPN yang 

lebih sederhana atau simplified method ini akan diakomodasi 

dalam RUU PPN, yaitu dengan pengaturan mengenai 

penggunaan „nilai lain‟ sebagai Dasar Pengenaan Pajak, 

penggunaan „pedoman pengkreditan Pajak Masukan‟ bagi PKP 

yang melakukan kegiatan usaha tertentu atau memiliki 

peredaran usaha selama setahun yang tidak melebihi jumlah 

tertentu, serta penggunaan „tarif efektif‟. Pengaturan RUU PPN 

ke depan diarahkan untuk memperkuat dan memperjelas 

ketentuan mengenai simplified methods tersebut.    

Sementara itu, pengaturan atas batasan besarnya PPN 

yang dapat diminta kembali bagi pemegang paspor luar negeri 

yang saat ini ditetapkan dalam UU PPN sebesar Rp. 

500.000,00 akan diturunkan menjadi Rp. 100.000,00. 

Penurunan batas tersebut dilakukan karena batasan sebesar 

Rp. 500.000,00 dipandang terlalu tinggi serta dimaksudkan 

sebagai insentif untuk mendorong lebih banyak wisatawan luar 

negeri berbelanja di Indonesia dan lebih banyak PKP Toko Ritel 

yang memanfaatkan skema tersebut.  
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Dalam pengaturan UU PPN saat ini, default pembuatan 

faktur pajak adalah dalam bentuk hard copy. Pengaturan 

dalam RUU PPN ke depan yaitu menjadikan faktur pajak 

elektronik (e-faktur) sebagai default pembuatan faktur pajak. 

Selain dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan 

teknologi, pengaturan tersebut juga ditujukan untuk 

memudahkan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya 

masalah seperti faktur pajak fiktif, serta mengurangi waktu 

dan biaya dalam mengadministrasikan faktur pajak baik bagi 

pengusaha maupun bagi Administrasi Perpajakan. Oleh karena 

itu, sistem e-faktur diharapkan dapat memperbaiki sistem 

administrasi faktur pajak menjadi lebih murah, lebih cepat, 

lebih aman, dan lebih nyaman.  

Perbaikan sistem administrasi PPN selanjutnya 

dilakukan dengan mengharuskan pemusatan administrasi PPN 

melalui permohonan PKP, tidak lagi melalui pemberitahuan 

sebagaimana diatur dalam UU PPN saat ini. Sistem pengenaan 

PPN adalah berdasarkan azas domisili (tempat kedudukan atau 

tempat kegiatan usaha), namun jika PKP mempunyai lebih dari 

satu tempat kegiatan usaha, PKP tersebut diberikan opsi 

untuk melakukan pemusatan administrasi dan tempat 

terutang PPN. Keharusan mengajukan permohonan untuk 

pemusatan administrasi PPN dimaksudkan untuk memperkuat 

sistem pemusatan PPN tersebut.  

Pengaturan mengenai tanggung renteng atas pengenaan 

PPN dimaksudkan untuk mengembalikan kewajiban 

pembayaran PPN kepada pembeli/konsumen barang dan jasa 

apabila PPN yang terutang tidak dapat ditagih kepada penjual 

barang atau penyedia jasa dan pembeli tidak dapat 

menunjukkan bukti pembayaran atas PPN yang terutang 
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tersebut. Tanggung renteng telah diatur dalam UU PPN saat 

ini, namun perlu ditambahkan pengaturan mengenai batasan 

dan tata cara penerapan tanggung renteng untuk memberikan 

kepastian hukum bagi pembeli dan penjual barang dan jasa 

dalam pelaksanaannya. 

Pengaturan lainnya dalam RUU PPN dimaksudkan untuk 

perbaikan dan penguatan sistem pengkreditan Pajak Masukan, 

antara lain melalui penghapusan ketentuan pengkreditan 

Pajak Masukan bagi pengusaha yang belum berproduksi dan 

atas perolehan sedan/station wagon, serta penghapusan 

ketentuan pengembalian pendahuluan atas PKP berisiko 

rendah. Penghapusan ketentuan pengkreditan Pajak Masukan 

bagi pengusaha yang belum berproduksi (hanya untuk 

perolehan/impor barang modal) dimaksudkan untuk 

mengurangi permasalahan di lapangan dan mewujudkan 

konsistensi atas definisi PKP. Penghapusan ketentuan Pajak 

Masukan atas perolehan sedan/station wagon yang tidak 

dapat dikreditkan dihapuskan karena sudah masuk dalam 

pengertian Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa 

yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha. 

Sementara itu, penghapusan ketentuan pengembalian 

pendahuluan atas PKP berisiko rendah dilakukan karena 

sudah diakomodasi dalam ketentuan pengembalian pajak yang 

dipercepat dalam pasal 64 RUU KUP. Selanjutnya, RUU PPN 

juga memberikan pedoman pengkreditan bagi PKP yang selain 

melakukan penyerahan yang Pajak Masukannya dapat 

dikreditkan juga melakukan penyerahan yang Pajak 

Masukannya tidak dapat dikreditkan.  

Penjelasan di atas memberikan gambaran mengenai 

perlunya perubahan dalam Undang-Undang PPN saat ini, 
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diikuti dengan berbagai langkah perbaikan dan 

penyempurnaan sistem administrasi pada sistem administrasi 

PPN. Penulisan Naskah Akademik ini diharapkan dapat 

menjadi bahan kajian dan landasan atas perumusan 

perubahan Undang-Undang PPN tersebut sehingga sasaran 

berupa peningkatan kepastian hukum, optimalisasi 

penerimaan PPN, terakomodasinya berbagai perkembangan 

transaksi ekonomi, serta penyelesaian atas berbagai 

permasalahan dalam sistem administrasi PPN dapat tercapai 

melalui pelaksanaan Undang-Undang PPN yang baru. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan pokok dalam penyempurnaan dan perubahan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini 

meliputi: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkat dengan optimalisasi 

penerimaan negara yang bersumber dari Pajak Pertambahan 

Nilai dilihat dari perspektif pengaturan subjek pajak, objek 

pajak dan penetapan tarif pajak? 

2. Mengapa perlu rancangan undang-undang sebagai dasar 

pemecahan masalah terkait dengan pengaturan subjek 

pajak, objek pajak, dan penetapan tarif pajak untuk 

mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak 

pertambahan nilai? 

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan 

filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa?  

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan 



14 

dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Naskah Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak 

pertambahan nilai serta cara mengatasi permasalahan 

tersebut 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan rancangan undang-undang tentang 

PPN barang dan jasa sebagai dasar hukum menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengaturan PPN 

barang dan jasa 

3. Merumuskan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis 

pembentukan Rancangan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 

Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa. 

 

D. Metode 

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan 

pendekatan yuridis normatif dan empiris atau sosio-legal.  

1. Metode Yuridis Normatif 

Penyusunan Naskah Akademik dengan metode 

kualitatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang 

tidak hanya atas buku-buku referensi dan artikel-artikel 

terkait PPN, tetapi juga dengan melakukan benchmarking 
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atas praktik-praktik administrasi PPN di negara-negara 

lainnya yaitu Australia, Chile, China, Inggris Raya, Korea 

Selatan, Malaysia, New Zealand, Philipina, Rusia, Singapura, 

Swiss, Thailand, Vietnam, dan negara-negara anggota OECD 

lainnya. 

Atas hasil penelaahan tersebut kemudian dilakukan 

pembahasan dan diskusi mendalam (focus group discussion) 

dengan melibatkan para stakeholder dan narasumber. Para 

narasumber ini terdiri dari unit eselon I Kementerian 

Keuangan yaitu: Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) dan 

Badan Kebijakan Fiskal (PKPN), unit eselon II Direktorat 

Jenderal Pajak yaitu: Direktorat di lingkungan Kantor Pusat 

DJP dan Kantor Wilayah DJP, para akademisi dari 

universitas, peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 

Keuangan, dan akademisi serta praktisi terkait lainnya. 

 

2. Metode Yuridis Empiris/Sosiolegal 

Metode ini diawali dengan melakukan penelaahan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hasil penelaahan kemudian dilengkapi dengan analisa data 

sekunder terkait dengan permasalahan yang dianalisa, 

seperti: analisa data PDB, inflasi, tax ratio, tarif PPN yang 

berlaku, target penerimaan pajak, dalam rangka penentuan 

tarif PPN. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Teori Pajak Umum 

Secara umum definisi pajak yang dipakai dalam 

sistem perpajakan Indonesia merupakan penjabaran dari 

ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang. Kemudian pajak didefinisikan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disamping pengertian 

yang terdapat dalam Undang-Undang(UU)tersebut, secara 

teori pajak telah terlebih dahulu didefinisikan oleh para 

sarjana sebagai berikut11: 

a. Mr. Dr. N. J. Feldmann: 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 

terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang 

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-

prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 

                                                             
11 Sebagaimana dikutip dalam Santoso, Brotodihardjo.Ilmu Hukum Pajak. PT Eresco. Bandung. 

1981.Hal.2-5. 
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b. Prof. Dr. M.J.H. Smeets: 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 

melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya 

adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”  

c. Prof. PJA. Adriani: 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

d. Dr. Soeparman Soemahamidjaja: 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum.” 

e. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat ditarik 

beberapa pengertian yang sama yang membentuk 

karakteristik pajak yaitu:  
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a. Pajak merupakan iuran kepada negara yang harus 

dipungut berdasarkan peraturan atau undang-undang; 

b. Atas pembayaran pajak tidak terdapat kontra-prestasi 

secara langsung; 

c. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum oleh negara; dan 

d. Pajak dipungut oleh negara. 

Kemudian secara praktik, pajak dapat dibedakan 

berdasarkan: 

a. Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya kewajiban 

pajak yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Sukardji, 

2007).  

b. Mekanisme pemungutannya yaitu pajak langsung dan 

pajak tidak langsung. 

 

2. Fungsi Pajak 

Pajak dalam perwujudannya dalam masyarakat dan 

negara mengemban 4 (empat) fungsi12, yaitu: 

a. Fungsi Budgeter 

Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor publik, 

yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang 

digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 

b. Fungsi Reguleren 

Fungsi reguleren adalah suatu fungsi bahwa pajak tersebut 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. 

Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal 

                                                             
12Ilyas, W. B.& Burton, R. (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.Hal.13. 
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ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro 

Djojohadikusumo, yaitu fiscal policy sebagai suatu alat 

pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang 

bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang 

akan digunakan untuk public invesment dan secara tidak 

langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke 

arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan 

untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang 

menghambat pembangunan. 

c. Fungsi Demokrasi 

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang 

merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong 

royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

demi kemaslahatan manusia. 

d. Fungsi Redistribusi 

Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan 

pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. 

Hal ini dapat terlihat dari penerimaan perpajakan yang 

digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

a. Teori Umum Pajak Pertambahan Nilai 

PPN yang merupakan pajak objektif dan pajak tidak 

langsung secara praktik merupakan pajak atas konsumsi 

yaitu pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang 

ditujukan untuk konsumsi dalam negeri. John F Due dan 

Ann F. Friedlaender (dikutip dari Sukardji, 2009) 13 

membedakan pendekatan pemungutan pajak atas 

konsumsi ini menjadi pendekatan langsung dan 

                                                             
13Sukardji, Untung. 2009.Pajak Pertambahan Nilai. PT Grafindo Persada.Hal. 5. 
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pendekatan tidak langsung. Pemungutan pajak dengan 

pendekatan langsung dilakukan dengan memajaki 

seluruh pengeluaran untuk konsumsi yaitu jumlah 

seluruh penghasilan dikurangi tabungan dan pembelian 

aktiva. Adapun pemungutan pajak dengan pendekatan 

tidak langsung dilakukan dengan mengenakan pajak atas 

penjualan komoditi yang dilakukan oleh pengusaha yang 

melakukan penjualan. Pajak yang dipungut kemudian 

dialihkan kepada pembeli sebagai pemikul beban pajak. 

PPN menggunakan pendekatan tidak langsung dalam 

pemungutannya. 

Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh 

produsen ke dalam bahan mentah atau barang yang 

dibelinya sebelum menjual barang atau jasa baruyang 

telah ditingkatkan nilainya tersebut. Dalam proses 

produksi, bahan mentah dan bahan tambahan dibeli, 

kemudian pegawai dipekerjakan untuk melaksanakan 

proses produksi hingga barang tersebut siap dijual. Ketika 

barang tersebut dijual maka setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya produksi dan biaya yang dialokasikan akan 

diperoleh laba. Nilai tambah dapat dihitung dari biaya 

gaji/upah dan laba produk atau selisih dari harga output 

dan harga input barang. Berdasarkan sudut pandang 

tersebut, maka PPN dapat dihitung melalui sisi biaya 

gaji/upah dan laba atau selisih output dan input. 

Meskipun demikian metode penghitungan PPN terutang 

yang paling populer digunakan di berbagai negara adalah 

metode selisih output input. Penggunaan faktur, yang 

merupakan hal yang penting dalam menentukan PPN 

terutang, hanya dapat digunakan pada metode output 
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input (credit method). Adanya faktur yang digunakan 

dalam metode ini juga memudahkan audit atau 

pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya. Metode biaya gaji/upah dan 

laba memiliki kelemahan karena umumnya perusahaan 

tidak mencatat secara rinci penjualan dan laba setiap 

produknya. Selain itu metode output input lebih mudah 

digunakan oleh pengusaha apabila dibandingkan dengan 

metode lain karena pengusaha tidak perlu mencatat 

secara khusus nilai tambah secara bulanan.  

b. Karakteristik Legal (Legal Character) PPN  

Menurut Prof. Ben Terra (dikutip dari Sukardji, 

2009), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa 

karakteristik legal sebagai berikut14: 

1) PPN merupakan pajak tidak langsung 

Berdasarkan penjelasan mengenai pembedaan 

pajak langsung dan tidak langsung maka konsekuensi 

yuridis dari karakter ini adalah pemikul beban pajak 

dan penanggung jawab pajak berada pada pihak yang 

berbeda. Pemikul beban PPN yang dimaksud dalam 

UU adalah konsumen barang/jasa namun pengusaha 

sebagai penjual berkewajiban untuk membayar PPN 

dan melaporkannya kepada pemerintah/negara. 

Penyimpangan dalam pemungutan pajak 

menimbulkan konsekuensi bagi pengusaha, bukan 

bagi konsumen karena penanggung jawab pajak 

terletak pada pengusaha. 

                                                             
14Sukardji, Untung.Ibid.Hal. 19-30.  
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2) PPN merupakan pajak objektif 

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dalam 

penentuan saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan 

oleh faktor objektif yaitu keadaan, peristiwa, atau 

perbuatan hukum yang dapat dikenakan 

pajak.Timbulnya kewajiban membayar PPN ditentukan 

oleh adanya objek pajak. Dalam pembayaran PPN, 

kondisi subjektif dari konsumen tidak 

dipertimbangkan. Oleh karena itu baik badan maupun 

orang pribadi yang berpenghasilan tinggi atau rendah 

akan diperlakukan sama sepanjang mereka 

mengkonsumsi barang atau jasa yang sama. Dampak 

perlakuan PPN yang sama tersebut akan 

menimbulkan dampak regresif karena semakin tinggi 

penghasilan maka semakin ringan beban pajak yang 

ditanggung dan sebaliknya. Meskipun kurang 

memperhatikan asas keadilan dalam pemungutan 

pajak, namun PPN pada umumnya mengenakan pajak 

tambahan untuk konsumsi barang-barang tertentu 

yang biasanya hanya dikonsumsi masyarakat 

golongan menengah ke atas. 

3) PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi 

dan distribusi (multi stage tax) 

Karakteristik ini mengandung arti bahwa setiap 

penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek PPN 

mulai dari tingkat pabrikan hingga pedagang 

dikenakan PPN. Oleh karena itu, pengusaha pada 

jalur produksi dan distribusi harus mendaftarkan diri 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
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4) PPN terutang yang dibayar ke kas negara dihitung 

dengan metode indirect substraction method 

Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 

penjual dari konsumen tidak serta merta wajib dibayar 

ke kas negara. PPN yang disetor ke kas negara 

dihitung dengan mengurangkan PPN yang dipungut 

(PPN keluaran) oleh Pengusaha Kena Pajak dengan 

PPN yang dibayar kepada Pengusaha Kena Pajak lain 

(PPN masukan). Selisih hasil perhitungan tersebut 

akan menjadi jumlah yang wajib disetorkan (apabila 

selisih positif) atau dapat dikompensasi atau 

direstitusi (apabila selisih negatif). 

5) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri 

Konsekuensi dari karakteristik ini adalah PPN 

hanya dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam 

negeri. Oleh karena itu barang yang diimpor dari luar 

negeri dikenakan pajak yang sama karena akan 

dikonsumsi di dalam negeri. Pada sisi yang lain 

barang yang diekspor tidak dikenakan PPN di dalam 

negeri karena akan dikonsumsi di luar negeri.Namun 

demikian, bagi pengusaha yang melakukan kegiatan 

ekspor untuk memperoleh kembali PPN masukan yang 

telah dibayar atas perolehan barang yang akan 

diekspor maka ekspor dikenai PPN dengan tarif 0%. 

Karena merupakan pajak atas konsumsi umum maka 

PPN dikenakan atas konsumsi yang dilakukan oleh 

orang pribadi, badan baik badan swasta maupun 

badan pemerintahan dan atas konsumsi barang dan 

jasa. Mekanisme demikian membuat PPN netral 

terhadap pola konsumsi. Selain itu, karakter pajak 
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atas konsumsi mengindikasikan bahwa PPN bukan 

pajak atas kegiatan bisnis namun menyasar 

konsumen barang dan jasa.  

6) PPN bersifat netral 

Netralitas PPN terbentuk karena PPN dikenakan 

atas konsumsi barang dan jasa dan PPN menganut 

prinsip tempat tujuan. Dengan dikenakannya PPN 

atas konsumsi barang dan jasa maka PPN tidak akan 

mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Apabila 

PPN hanya dikenakan terhadap konsumsi barang 

maka masyarakat akan cenderung lebih banyak 

mengkonsumsi jasa karena tidak dipungut PPN. 

Dengan prinsip tempat tujuan maka PPN netral dalam 

perdagangan internasional karena barang impor akan 

menanggung beban pajak yang sama dengan barang 

produksi dalam negeri dan barang ekspor akan 

menanggung beban pajak yang sama dengan barang 

produksi negara tujuan ekspor.  

7) PPN tidak menimbulkan pajak berganda 

Meskipun dikenakan pada setiap jalur produksi 

dan distribusi, PPN tidak menimbulkan pajak 

berganda karena PPN hanya dipungut pada nilai 

tambah saja. Mekanisme kredit pajak dalam 

menghitung pajak yang disetor memungkinkan 

pengusaha untuk memperoleh kembali PPN yang 

dibayar atas perolehan bahan baku, bahan pembantu, 

dan barang modal. 
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c. Teori Pengusaha Kena Pajak 

1) Pengertian Pengusaha  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013): 

“pengusaha adalah orang yang mengusahakan 

(perdagangan, industri, dsb); orang yang berusaha dalam 

bidang perdagangan; saudagar; usahawan”. Definisi 

pengusaha juga tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib 

Daftar Perusahaan 15  yaitu setiap orang perseorangan 

atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 

sesuatu jenis perusahaan. 

Di samping itu, UU KUP 16  mendefinisikan 

pengusaha sebagai orang pribadi atau badan dalam 

bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah 

Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 

dari luar Daerah Pabean. 

Berdasarkan pengertian di atas, pengusaha dapat 

mencakup orang pribadi atau badan yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan. Batasan pengusaha 

tidak terlepas dari pengertian “usaha atau pekerjaan” 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tersebut. 

Terkait dengan pengertian Orang Pribadi dan Badan 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

a) Orang Pribadi  

                                                             
15Definisi tersebut tercantum dalam Ketetuan Umum Pasal 1 huruf d. 
16Pasal 1 angka 4. 
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UU PPN tidak mendefinisikan secara khusus 

pengertian dari orang pribadi sehingga pengertian 

orang pribadi mengacu pada setiap orang (natural 

person) atau pribadi (individual) yang mewakili 

dirinya sendiri atau manusia sebagai perseorangan.17 

b) Badan 

Pengertian badan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2013) adalah sekumpulan orang yang 

merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. 

Sedangkan menurut UU KUP 18 , Badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa badan merupakan sekumpulan orang 

dan/atau modal dengan ruang lingkup yang sangat 

luas, baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan kegiatan usaha. Badan dapat 

dikategorikan menjadi beberapa bentuk yaitu: 

                                                             
17Pengertian “orang” dan pengertian “pribadi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
18Pasal 1 angka 3. 
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(1) Badan Hukum 

Suatu badan disebut badan hukum apabila subjek 

hukumnya adalah badan usaha itu sendiri dan 

memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan 

harta kekayaan pengurus atau anggotanya. 

Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Perusahaan 

Umum (Perum), Perusahaan Negara, Perusahaan 

Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Persero.19 

(2) Non-Badan Hukum 

Non-badan hukum dapat diketahui apabila subjek 

hukumnya merupakan orang-orang yang menjadi 

pengurusnya atau anggotanya (bukan atas nama 

badan hukum itu sendiri) dan tidak adanya 

pemisahan antara harta kekayaan pribadi 

pengurus atau anggotanya dengan harta badan 

tersebut. Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) 

termasuk dalam pengertian non-badan hukum.20 

(3) Badan Lainnya 

Badan lainnya adalah badan yang tidak termasuk 

dalam dua pengertian di atas. Contohnya adalah 

kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap 

kerjasama. Di samping itu, bentuk kerja sama 

operasi juga merupakan bagian dari bentuk badan 

lainnya.21 

2) Pengusaha Kena Pajak 

Pengusaha Kena Pajak merupakan istilah yang 

digunakan dalam UU PPNyang mengacu pada subjek 

                                                             
19 Suparni, Niniek. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).Rineka Cipta. 

Jakarta. 
20Suparni,Niniek. Ibid. 
21Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

PPN. 
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pajak PPN. Dalam undang-undang yang mengatur 

tentang PPN atau Goods and Services Tax (GST) di 

beberapa negara, digunakan terminologi “taxable 

person” 22 atau “VAT taxpayer”. 23 Istilah ini digunakan 

untuk membedakan Pengusaha Kena Pajak (taxable 

person) dengan Wajib Pajak (taxpayer), penanggung pajak 

(taxable responsible) dan pemikul pajak (destinaris). Oleh 

karena itu, dalam ruang lingkup PPN, kedudukan 

Pengusaha Kena Pajak menjadi penting karena 

merupakan pihak yang akan melaksanakan kewajiban 

PPN.  

Ine Lejeune (2011) menggambarkan arti penting 

Pengusaha Kena Pajak melalui pernyataan berikut ini: 

“The concept of taxable person is important in 
ensuring that the VAT is broad based, proportional, 
nondistortive, and efficient.” 

PKP memiliki peranan sebagai pihak yang 

berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan PPN. PKP adalah Pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-

undang PPN.24 PKP juga diartikan sebagai “a person who 

is registered or is liable to be registered”.25 Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengusaha (person) 

harus memenuhi syarat tertentu (subjektif dan objektif) 

atau mendaftarkan diri untuk menjadi PKP. Apabila 

tidak mendaftarkan diri atau tidak memenuhi syarat 

                                                             
22Article 4 point 1 The Sixth EU VAT Directive. 
23diatur dalam Undang-Undang PPN Chile. 
24Pasal 1 angka 15 UU PPN.  
25Part 1New Zealand Goods and Servicex Tax Act 1985. 
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tertentu maka dianggap sebagai bukan PKP dan tidak 

diperkenankan untuk melaksanakan kewajiban PPN. 

Pada umumnya, untuk masuk ke dalam sistem 

administrasi PPN, pengusaha (taxable person) diwajibkan 

untuk mendaftarkan diri pada otoritas perpajakan untuk 

menjadi PKP (registered person). Misalnya di Indonesia, 

pengusaha yang dikenai PPN wajib untuk melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak.26  Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan 

antara taxable person dan registered person. Beberapa 

negara tidak membedakan kedua konsep tersebut dalam 

mengartikan transaksi kena pajak dan pihak yang harus 

menjadi PKP. Meskipun demikian, terdapat negara, 

Australia misalnya, kewajiban PKP hanya ditujukan pada 

Pengusaha yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi 

PKP, sehingga konsep “pendaftaran PKP” menjadi kunci 

dalam sistem PPN (Schenk & Oldman, 2007). 

Pengukuhan PKP dapat bersifat wajib (mandatory) 

ataupun sukarela (voluntary) oleh Pengusaha yang akan 

melakukan transaksi barang dan atau jasa kena pajak. 

Pengukuhan dapat juga dilakukan secara sepihak oleh 

otoritas perpajakan meskipun pengusaha tidak 

melakukan pendaftaran, sepanjang memenuhi syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, 

PKP juga harus melaporkan perubahan nama, lokasi 

atau aktivitas usaha.  

                                                             
26Pasal 2 ayat (2) UU KUP. 
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Gambar 1. Alur Pengukuhan PKP secara Umum 

Sumber: diolah dari teori tentang Pengusaha Kena Pajak 

 

Dilihat dari definisi pengusaha dan Pengusaha 

Kena Pajak di atas, siapapun dapat menjadi PKP 

sepanjang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan atau Jasa Kena Pajak dan memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan. PKP mencakup orang atau 

badan yang melakukan berbagai bentuk kegiatan 

usaha yang merupakan objek pengenaan PPN 

berdasarkan undang-undang. Orang atau badan 

tersebut dapat termasuk pihak-pihak sebagai berikut: 
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usaha
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dikukuhkan 

sebagai PKP

Tidak dapat 
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tidak

tidak

tidak

ya

ya
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a) Cabang (branches)  

Cabang dapat diperlakukan sebagai entitas 

tersendiri yang terpisah dari pusatnya. Hal ini 

mengakibatkan penyerahan dari cabang ke pusat 

maupun antar cabang dianggap sebagai 

penyerahan kena pajak. Di samping itu, 

dimungkinkan juga induk dan anak perusahaan 

didaftarkan sebagai satu PKP sehingga penyerahan 

antara grup perusahaan menjadi bukan 

penyerahan kena pajak (Rosdiana, Irianto, & 

Putranti, 2011). 

b) Partnership/Association  

Partnership atau asosiasi dapat menjadi PKP yang 

terpisah dengan individunya (Rosdiana, Irianto, & 

Putranti, 2011). 

c) Badan Pemerintah 

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

termasuk lembaga pemerintah dapat dikukuhkan 

sebagai PKP apabila melakukan kegiatan usaha 

dan menyerahkan BKP atau JKP. Hal ini bertujuan 

untuk menjamin perlakuan dan persaingan yang 

adil, antara pengusaha dan pemerintah (Schenk & 

Oldman, 2007). 

d) Balai Lelang27 

Dalam kegiatan lelang, biasanya balai lelang 

bertindak sebagai agen dari pemilik barang yang 

akan dilelang. Oleh karena itu, yang merupakan 

“penjual” dalam kegiatan lelang adalah pihak yang 

memiliki atau berhak untuk menjual barang 

                                                             
27 Schenk, Alan&Oldman, Oliver. 2007. Value Added Tax: A Comparative Approach. Cambridge 

University Press. New York. 
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lelang, sedangkan balai lelang hanya mendapatkan 

komisi dari jasa lelang yang diberikan. Hal ini 

dapat mengakibatkan BKP hasil lelang yang 

berasal dari bukan PKP tidak dikenakan PPN, 

sedangkan BKP hasil lelang dari PKP dikenakan 

PPN. Untuk menjaga konsistensi dalam 

pemungutan PPN, beberapa negara 

memperlakukan balai lelang sebagai PKP, dalam 

hal melakukan lelang BKP, dan melaporkan hasil 

lelang tersebut sebagai penyerahan. 

e) Subjek Pajak Luar Negeri (Non Resident Person) 

Schenk& Oldman (2007) mendefinisikan Non 

Resident Person adalah: 

“a person who is not a resident person or any 
other person to the extent that such person 
carries on a taxable or other activity and has 
not a fixed place relating to such activity, to the 
extent that the person is not a resident person 

“. 

Subjek pajak luar negeri dapat mencakup orang 

atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan di Indonesia namun keberadaannya di 

Indonesia belum memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, misalnya jangka waktu (time test) 

untuk menjadi subjek pajak dalam negeri. 

Berdasarkan berbagai definisi dari Pengusaha 

Kena Pajak yang ada, faktor utama yang 

menjadikan pengusaha (person) sebagai Pengusaha 

Kena Pajak adalah kegiatan yang dilakukannya, 

apakah termasuk dalam penyerahan BKP atau JKP 



33 

yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPN 

yang berlaku. 

3) Bukan Pengusaha Kena Pajak28 

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, 

bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN. 

Berdasarkan ketentuan di dalam UU PPN, PPN dapat 

dikenakan kepada subjek pajak selain PKP sebagai 

berikut: 

a) siapa pun yang mengimpor Barang Kena Pajak 

(Pasal 4 huruf b); 

b) siapa pun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d); 

c) siapa pun yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak 

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

(Pasal 4 huruf e); dan 

d) siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 

16C). 

4) Pengusaha Kecil 

Secara umum, PPN memberikan perlakuan 

khusus kepada pengusaha kecil dibandingkan dengan 

pengusaha lainnya. Kriteria yang biasa digunakan 

untuk menentukan pengusaha kecil adalah nilai 

peredaran (total turnover of taxable goods and services) 

dalam suatu periode tertentu. Namun, ada juga yang 

menggunakan kriteria term of income or assets, seperti 

Bolivia (Rosdiana, Irianto, & Putranti, 2011). 

Indonesia, menggunakan kriteria nilai peredaran bruto 

                                                             
28Sukardji,Untung. Op.Cit. Hal. 134. 
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untuk menentukan pengusaha kecil yang batasannya 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan 29  yang pada 

hakikatnya tidak dibebani kewajiban di bidang PPN 

(Sukardji, 2009).  

Sistem PPN cenderung berdampak pada 

tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) 

pengusaha kecil yang umumnya memiliki sumber 

daya terbatas untuk melakukan pencatatan dan 

pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi. Di 

sisi lain, jumlah pengusaha kecil yang sangat banyak 

dapat menguras sumber daya otoritas perpajakan 

tetapi tidak sebanding dengan potensi penerimaan 

pajak yang dapat diperoleh (Le, 2003). Berdasarkan 

perkiraan IMF, rata-rata 10% pengusaha 

menyumbang sedikitnya 90% dari seluruh total 

peredaran usaha (Ebril et al, 2001). Hal ini 

menunjukkan bahwa biaya administrasi yang timbul 

untuk melakukan pemajakan kepada seluruh 

pengusaha, termasuk pengusaha kecil, dapat lebih 

besar dibandingkan dengan potensi penerimaan PPN 

yang diperoleh. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menetapkan 

batasan (threshold) dan mengecualikan pengusaha 

kecil sebagai subjek PPN merupakan metode yang 

lazim digunakan. Namun demikian, terdapat 

beberapanegarayang mengenakan PPN pada 

pengusaha kecil dengan menetapkan kebijakan 

khusus untuk memudahkan pengusaha kecil dalam 

memenuhi kewajiban PPN. Menurut Turnier (seperti 

                                                             
29Pasal 3A UU PPN. 
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dikutip dalam Alan Schenk, 2007), beberapa cara yang 

digunakan untuk mengakomodasi pengusaha kecil di 

dalam sistem PPN antara lain: 

a) pengusaha kecil dikecualikan dari subjek pajak 

PPN atau menjadi subjek PPN dengan skema 

tertentu (special or simplified regime); 

b) pemerintah tetap mengenakan pajak pada 

pengusaha kecil tetapi mempertahankan 

persentase pajak yang dipungut sebagai 

kompensasi atas tinggi biaya kepatuhan; 

c) mengijinkan pengusaha kecil menggunakan 

metode kas; 

d) tidak perlu membuat faktur yg sama dengan faktur 

yang diterbitkan oleh pengusaha besar; 

e) dimungkinkan untuk melaporkan SPT dengan 

frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

PKP besar. 

5) Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Hak yang dimiliki sebagai Pengusaha Kena 

Pajak antara lain (Rosdiana, Irianto & Putranti, 2011): 

a) mengkreditkan Pajak Masukan; 

b) kompensasi dan atau restitusi atas kelebihan 

pajak; 

c) mengajukan keberatan dan banding. 

Kewajiban yang melekat sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (taxable person) antara lain: 

a) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

PKP; 

b) memungut PPN dan PPnBM yang terutang; 

c) menyetor PPN dan PPnBM yang terutang; 
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d) melaporkan penghitungan PPN dan PPnBM yang 

terutang; 

e) membuat pencatatan atau pembukuan atas 

kegiatan usahanya; 

f) membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan dan 

atau ekspor BKP dan atau JKP; 

g) membuat nota retur apabila terdapat 

pengembalian BKP atau nota pembatalan apabila 

terdapat pembatalan JKP. 

d. Teori Batasan Pengusaha Kena Pajak (Threshold) 

1) Pengertian/definisi threshold 

Berdasarkan definisi dalam Oxford Advanced 

Learners‟ Dictionary, threshold didefinisikan sebagai 

”the level at which something starts to happen or have 

an effect”. Dalam kaitannya dengan perpajakan, maka 

taxable entrepreneur threshold (batasan PKP) dapat 

diartikan “the level at which the entrepreneur must be 

registered to fulfill obligation as taxable entrepreneur” 

atau suatu level/batasan yang mana kewajiban 

sebagai PKP mulai berlaku. Kebijakan penerapan 

threshold ini banyak digunakan dalam pengaturan 

sebagai syarat untuk masuk ke dalam administrasi 

pajak, khususnya PPN. 

2) Jenis-jenis threshold 

Jenis threshold sendiri sangatlah beragam, jenis 

threshold yang paling banyak dipergunakan adalah 

dengan menggunakan peredaran usaha (omzet) dari 

entitas. Threshold berdasarkan omzet ini juga dapat 

dimodifikasi berdasarkan kegiatan usaha yang 

dilakukan PKP, misalnya pemberian threshold omzet 



37 

yang lebih rendah untuk pengusaha yang melakukan 

penyerahan jasa dibandingkan dengan penerapan 

threshold kepada yang melakukan penyerahan barang. 

Irlandia, Togo, dan Burkina Faso menerapkan 

kebijakan threshold seperti ini. Indonesia pun pernah 

menerapkan threshold berdasarkan jenis 

kegiatan/usaha.30 

Ada pula threshold yang ditetapkan dalam range 

omzet tertentu misalnya di Jepang. Pengusaha dengan 

omzet pada range tertentu diberikan pengurangan 

kewajiban PPN secara proporsional dibandingkan 

dengan Pengusaha dalam range lainnya.  

Jepang juga pernah menerapkan threshold 

berdasarkan pada ukuran jumlah pegawai.31 Namun 

demikian, kebijakan threshold semacam ini tidak lagi 

dipakai mengingat kemudahan perusahaan tertentu 

untuk menghindarkan diri dari aturan tersebut 

dengan mengurangi atau menambah pegawai.  

Di Uni Eropa ditetapkan threshold khusus jika 

terjadi transaksi dengan pihak non PKP di negara Uni 

Eropa lainnya (distance selling)32 dengan jumlah yang 

beragam. Negara-negara anggota Uni Eropa seperti 

Inggris, Perancis menerapkan threshold khusus yang 

dipergunakan untuk mengukur omzet transaksi yang 

                                                             
30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil 

PajakPertambahan Nilai. 
31Onzi, Kazuki. 2009. “The response of firms to eligibility thresholds: Evidence from the Japanese  

value-added tax”. Journal of Public Economics. 
32Distance Selling: penjualan barang yang diantarkan atau ditransportasi oleh (atau atas nama) 

supplier dari satu anggota EU ke customer tertentu di negara anggota lain yang tidak terdaftar 

dalam PPN, seperti nontaxable persons.Distance selling biasanya termasuk penjualan barang yang 

dibuat dengan pesanan yang dilakukan melalui penjualan internet. 
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dilakukan antar anggota Uni Eropa sebagai ukuran 

tambahan dari threshold pada umumnya.33 

Ada juga threshold yang ditetapkan dengan rasio 

penghasilan/asset terhadap peredaran usaha 

(turnover). Negara yang menggunakan ini misalnya 

Bolivia. Ukuran tentang besar tidaknya sebuah entitas 

adalah dengan menganalisis aktivitas penjualan 

entitas tersebut, berapa penghasilan bersih/asset-nya 

dibandingkan dengan omzet totalnya.34 

Kebijakan threshold yang banyak digunakan 

oleh banyak negara adalah kebijakan threshold 

berdasarkan omzet. Omzet yang dimaksud disini 

adalah banyaknya penjualan bruto yang dilakukan 

sebuah entitas. Berikut adalah perbandingan 

kebijakan threshold berdasarkan omzet di beberapa 

negara.35 

 Tabel 1. Negara dan Perbandingan Threshold 

No Negara Threshold(dalam US$, 

kurs 1US$=Rp10.000) 

1 Singapura 601.252 

2 Inggris 104.828 

3 Perancis 90.344 

4 Jepang 84.793 

5 Indonesia  65.674 

6 Irlandia 60.387 

7 Swiss 56.988 

8 Bulgaria  50.000 

9 Afrika Selatan 47.320 

                                                             
33

Ebrill, Liam, et all. 2001. The Modern VAT. International Monetary Fund.  
34

Ernst and Young.The 2012 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide. 
35

Ernst and Young.The 2012 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide. 
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No Negara Threshold(dalam US$, 
kurs 1US$=Rp10.000) 

10 Argentina 47.255 

11 Slovakia  46.934 

12 Philipina 36.236 

13 Australia  36.684 

14 New Zeland 27.340 

15 Austria  26.049 

16 Canada 25.731 

17 Jerman 20.271 

18 China 2.974–7.436 

19 Belgia 0 

20 Chile  0 

21 Italia 0 

22 Korea Selatan 0 

23 Meksiko 0 

24 Belanda 0 

Sumber: diolah dari berbagai sumber (Ernst and Young, 2012) 

Berdasarkan tabel di atas, Indonesia 

menerapkan threshold yang relatif tinggi dibanding 

dengan negara-negara lain. Beberapa negara maju 

seperti New Zealand, Austria, Swedia, dan Korea 

Selatan menerapkan threshold yang rendah. Negara 

berkembang yang perekonomiannya tidak jauh 

berbeda seperti Philipina dan Afrika Selatan 

menerapkan threshold yang lebih rendah dari 

Indonesia.Namun demikian, perlu diteliti kembali 

pertimbangan-pertimbangan/kebijakan yang 

mendasari penentuan tinggi atau rendahnya 

penentuan nilai threshold. 
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Threshold di beberapa negara dapat juga dilihat 

dari tabel berikut lengkap dengan jenis pajak yang 

diterapkan, tahun penerapan, dan threshold yang 

diadopsi dalam mata uang masing-masing. 

 
Tabel 2. Negara, Tarif, dan Threshold Pengusaha Kena Pajak 

 

Negara 
Nama 
Pajak 

Tahun 
Adopsi 

Rate Threshold 

Albania VAT 1995 20% barang ->turnover total 5 juta, 

jasa ->turnover 2 juta, 

eksportir dan importir 

otomatis terdaftar 

Argentina VAT  21, 10.5, 

27 

perusahaan->mulai aktivitas, 

individu-> barang 300,000Ars, 

jasa 200,000Ars 

Australia GST 2000 10% A$75,000 (A$150,000 untuk 

badan nirlaba) 

Austria VAT 1972 19%/20

%0%/12

% 

30,000 Euro (berdiri di 

Austria, jika diluar, tanpa 

threshold), distance selling 

35,000 Euro, intra-

communityacquisitions 36 11,00

0 Euro (tidak mengkreditkan 

input tax) 

Canada GST 1997 5% C$30,000 

Chile VAT 1974 19% n/a 

China VAT 1994 17%(3%/

4%/6%/

13%) 

barang -> RMB 2,000 ke 

5,000, jasa--> 1500 ke 3000, 

lebih ke local tax offices. 

Denmark VAT 1967 25% berdiri di Denmark (DKK 

50,000 setahun), di luar tanpa 

threshold, intra-community 

acquisitiondkk 80,000 setahun 

(untuk yang dikecualikan 

(exempted) dari VAT) 

France VAT 1954 19,6% 

(2.1%/5.

registration--> n/a, distance 

selling 100,000 Euro, intra-

                                                             
36Intra-Community acquisition.Perolehan barang dari negara anggota EU lainnya oleh pengusaha 

kena pajak (taxable person). 
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Negara 
Nama 
Pajak 

Tahun 
Adopsi 

Rate Threshold 

5%) community acquisitions 10,000 

Euro (dengan aturan khusus) 

Germany VAT 1968 19% (7%) registration--> n/a, distance 

selling 100,000 Euro, intra-

community acquisitions 12,500 

Euro  

India VAT 2005 12,5 

(others) 

500,000 INR 

Italia VAT 1973 20%, 

4%/10% 

registration --> n/a, distance 

selling 35,000 Euro, intra-

community acquisition n/a 

Japan Consu-

mption 

tax 

1989 5% 10juta Yen dari  

transaksi kena pajak 

Korea 

(South) 

VAT 1977 10% n/a (kecuali untuk pemajakan 

yang 

disederhanakan/simplified) 

Mexico VAT 1980 16%(11%

) n/a 

Netherlands VAT 1969 19%(6%) registration--> n/a, distance 

selling 100,000 Euro, intra-

community acquisitions 10,000 

Euro (dengan aturan khusus) 

New 

Zealand 

GST 1986 15% NZ$60,000 

Philippines 

 

VAT 

 

1988 

 

12% 

 

sebagai VAT taxpayer, 

Penjualan umum kotor atau 

penerimaan di atas P 

1,500,000 dalam 12 bulan, 

franchiseradio ortelevision 

broadcasting dengan 

penerimaan total gross tahun 

sebelumnya melebihi P 10 juta 

sebagai non-VAT taxpayer, 

Individu dalam bisnis dengan 

penjualan grossatau 

penerimaan dalam periode 12 

bulan P 100,000 atau kurang, 

Nonstock dan nonprofit 

bergerak dalam perdagangan 
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Negara 
Nama 
Pajak 

Tahun 
Adopsi 

Rate Threshold 

atau bisnis dengan penjualan 

kotor atau penerimaan dalam 

periode 12 bulan sebesar P 

1,500,000 atau kurang, radio 

dan televisi, dengan 

penerimaan gross sebesar P 

10 juta atau kurang 

Singapore GST 1994 7% registration --> S$1juta 

South Africa 

 

 

VAT 

 

 

1991 

 

 

14% 

 

 

compulsoryregistration 

penyerahan kena pajak 

tahunan sebesar R 1 million 

atau lebih 

Voluntaryregistration 

penyerahan kena pajak 

tahunan sebesar R 50,000 to 

R1 juta (threshold R 50,000 

efektif dari 1 March 2010; 

sebelumnya R 20,000) 

Voluntaryregistration 

penyerahan kena pajak vendor 

tertentu dengan penyerahan R 

60,000 

Thailand VAT 1992 10% penghasilan tahunan of THB 

1,800,000 

United 

Kingdom 

VAT 1973 20% 

(sekarang 

17,5%, 

reduced 

rate 5%) 

registration £70,000 (efektif 

sejak 1 April 2010), 

deregistration £68,000 (efektif 

sejak 1 April 2010), 

distanceselling £70,000, intra-

community £70,000 (efektif 

sejak 1 April 2010) 

Vietnam VAT 1999 10% (5%) n/a 
 

Sumber: The 2011 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide, Ernst&Young, 
January 2011 
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3) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

menentukan kebijakan besaran threshold 

Salah satu desain terpenting dalam merancang 

PPN adalah penentuan level/batasan threshold sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. Menentukan besaran 

threshold 37 tidaklah mudah. Setiap negara memiliki 

karakteristik dan permasalahannya yang berbeda-

beda, sehingga tidak ada aturan ”one-size-fit-all”. 

Apakah threshold perlu dibuat tinggi atau rendah atau 

bahkan nol dilandasi dengan latar belakang kebijakan 

masing-masing negara dengan karakteristik dan 

permasalahan yang berbeda. Survei IMF 

menunjukkan bahwa pada tahun 2001 kebijakan 

penerapan threshold dalam pengaturan tentang PPN 

atau GST di dunia berkisar antara nol (semua 

pengusaha adalah PKP) sampai $700,000 (Singapura) 

dengan rata-rata threshold berdasarkan omzet 

setahun (annual turnover) sebesar $90,000.38Berikut 

adalah beberapa pertimbangan/dasar kebijakan yang 

digunakan untuk menentukan batasan/threshold 

sebagai PKP dalam desain administrasi PPN atau GST 

yang disarikan dari berbagai literatur. 

a) Penerimaan pajak vis a vis biaya pemungutan 

pajak 

Dalam menentukan thresholddipertimbangkan 

trade-off antara berapa penerimaan yang dapat 

diperoleh dan biaya pemungutan (collection 

cost/administration cost)dikeluarkan untuk 

                                                             
37Dalam bagian pembahasan teori ini, threshold adalah batasan yang dipakai untuk menentukan 

apakah sebuah entitas masuk ke dalam Pengusaha Kena Pajak atau non Pengusaha Kena Pajak. 
38 Ebrill,Liam, Keen,Michael,Bodin,Jean-Paul& Summers, Victoria. 2001. The Modern VAT. 

IMF.Hal.115. 
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mendapatkan penerimaan tersebut. Sering 

terdengar rasional untuk mengecualikan Wajib 

Pajak yang berkontribusi kecil dalam administrasi 

perpajakan karena biaya yang dikeluarkan lebih 

besar dibandingkan penerimaan pajaknya. 

Namun pemilihan thresholdyang tinggi biasanya 

dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan 

dimana ukuran pengusaha yang menyumbang 

pada penerimaan negara dipegang oleh hanya 

sebagian kecil pengusaha besar. Di pihak lain, 

administrasi perpajakan negara masih sangat 

terbatas. Maka cara terbaik untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut, biasanya negara 

menetapkan threshold tinggi sehingga hanya 

pengusaha yang berukuran besar yang dipilih, 

yaitu pengusaha yang berkontribusi terbesar pada 

penerimaan perpajakan. Buku The Modern VAT 

menyebutkan umumnya berlaku aturan 10-90 

dimana 10 persen perusahan terbesar 

menyumbang 90 persen atau lebih 

turnover. 39 Contohnya, Mesir dan negara-negara 

lain dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

                                                             
39Ebrill,Liam, Keen,Michael,Bodin,Jean-Paul& Summers, Victoria. 2001. The Modern VAT. IMF. 
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Tabel 3. Jumlah PKP di bawah Threshold dan 

Kontribusinya di Beberapa Negara 
 

Negara Threshold 

(dalam US$) 

Jumlah PKP di 

bawah Threshold 

Kontribusi 

Penerimaan 

Inggris 104.828 21% dari PKP 

yang terdaftar 

(atau sebanyak 

450.000) 

4,7% (£3 billion) 

Indonesia  65.674 73% dari PKP 

terdaftar 

3,6%(Rp9 triliun) 

 

Mesir 9.000 – 

25.000 

90% dari PKP 

terdaftar 

10% dari total 

penerimaan VAT 

 

Australia 39.180 – 

78.360 

40% dari PKP 

terdaftar (970.000) 

 

- 

Jamaika 1.638 - 100 PKP 

terbesar 

menguasai 2/3 

penerimaan PPN 

 

Sumber: diolah dari berbagai sumber, E&Y (2011)& OECD (2007)40 
(dikompilasi oleh Dit. PKP) 

 

b) Biaya administrasi bagi negara dan biaya 

kepatuhan bagi PKP 

Biaya administrasi pajak adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak negara (tax authority), 

sedangkan compliance cost adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh penanggung pajak, dalam hal ini 

pengusaha yang ditunjuk sebagai pemungut 

PPN.41Pertimbangan besaran threshold harus juga 

memperhatikan dua biaya dimaksud, bagaimana 

penentuan threshold yang menyebabkan sedikit 
                                                             
40The 2011 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide (2011), Survey On The Taxation of Small And 

Medium-Sized Enterprise (2007). 
41Michael, Keen& Jack, Mintz. 2004. “The optimal threshold for a value-added tax”. Journal of Public 

Economics. 
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kehilangan potensi penerimaan namun juga 

mengurangi banyak biaya pengawasan dan 

pemungutan dari sudut pandang pemerintah 

sehingga pengawasan PPN menjadi lebih fokus 

tanpa harus menguras sumber daya dari otoritas 

pajak. Pada umumnya, pertimbangan ini menjadi 

pertimbangan bagi banyak negara dengan 

kapasitas administrasi yang kurang memadai 

untuk menerapkan threshold yang tinggi karena 

biaya administrasi yang dikeluarkan menjadi lebih 

rendah karena digunakan hanya untuk mengawasi 

PKP yang benar-benar dapat fokus diawasi. Selain 

itu, bagi pengusaha kecil yang belum sanggup 

melakukan pembukuan sendiri dan kesulitan 

untuk melaksanakan kewajiban sebagai PKP, 

manfaat dari penerapan threshold tinggi bagi 

mereka adalah tidak ada biaya compliance yang 

harus dikeluarkan.  

Namun di sisi lain, penerapan kebijakan ini 

dapat berkontribusi terhadap masalah baru yang 

disebut “policy-induced distortion” dalam 

perusahaan seperti memecah perusahaan untuk 

menghindari kewajiban perpajakan (tax motivated 

splitting). 42Kebijakan penerapan threshold adalah 

salah satu kebijakan yang mendorong hal ini, 

sehingga semakin rendah threshold diterapkan, 

semakin sedikit upaya VAT avoidance yang 

dilakukan agar terhindar dari skema PKP. 

Penerapan kebijakan threshold rendah juga 

                                                             
42Onzi, Kazuki. 2009. “The response of firms to eligibility thresholds: Evidence from the Japanese 

value-added tax”. Journal of Public Economics. 
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mendapat dukungan kuat dari beberapa negara 

yang menerapkan kebijakan tersebut. Pendekatan 

dari sisi efisiensi penerimaan PPN tidak menjadi 

satu-satunya alasan atau pertimbangan penerapan 

threshold yang rendah. Korea Selatan misalnya, 

pertimbangan utama penerapan threshold rendah 

adalah sebagai salah satu upaya agar dapat 

memasukkansebanyak mungkin sektor usaha kecil 

dan menengah ke dalam sistem. 43 Hal ini 

dimaksudkan untuk mengikis kegiatan 

shadoweconomy.Secara intuitive, sistem threshold 

nol ini menjanjikan kesederhanaan dalam 

pengaturan. Dengan threshold nol, tidak ada 

permasalahan dalam menentukan sebuah entitas 

dikelompokkan sebagai PKP, sekaligus 

menghilangkan isu pengaturan tentang voluntary 

registration yang seringkali menimbulkan 

kompleksitas lainnya. Selain itu, apabila faktor 

kapasitas dan desain administrasi dapat diatasi 

dengan baik sehingga memiliki kapasitas untuk 

melakukan pengawasan dan audit dengan lebih 

efektif dan efisien maka threshold yang paling baik 

adalah threshold rendah atau bahkan nol karena 

biaya administrasi bagi negara dan biaya 

kepatuhan bagi PKP sudah dapat dibuat rendah. 

Dengan demikian, penerapan threshold nol 

memungkinkan untuk menjaring subjek pajak 

yang luas sehingga pemungutan PPN akan menjadi 

lebih efektif dan memungkinkan otoritas pajak 

                                                             
43Joosung,Jun. 2009. ” Korea‟s Tax System: Agrowth-Oriented Choice”. Initiative for Policy Dialogue 

Working Paper Series. 
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untuk mengawasi kewajiban pajak lainnya dengan 

lebih baik.  

c) Distorsi pemungutan PPN 

Pertimbangan threshold lainnya adalah 

masalah distorsi pemungutan PPN antara entitas 

yang berada di bawah dengan yang adadi atas 

threshold.Distorsi ini dapat diatasi apabila semua 

berada dalam sistem pemungutan yang sama dan 

memiliki hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan 

sehingga tidak ada broken chain yang terjadi. PPN 

pada dasarnya adalah pajak atas konsumsi barang 

dan jasa dan dikenakan di setiap tahap produksi 

dan distribusi 44 . Namun demikian PPN akan 

kehilangan definisinya tersebut ketika pada salah 

satu atau lebih tahap, PPN tidak dikenakan 

sehingga terdapat PPN yang tidak dapat 

dikreditkan. Ada pun mekanisme rantai PPN yang 

mempergunakan sistem faktur (invoice credit) 

diilustrasikan dalam skema sebagai berikut: 

 

  

                                                             
44Undang-Undang No.8/1983 stdd No. 42/2009, Bagian Umum. 
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Gambar 2. Ilustrasi Rantai PPN 

Sumber: Subtim PKP 

 

Skema di atas menunjukkan rantai yang 

tidak terputus dari agen pertama yaitu petani 

menuju konsumen akhir. Namun demikian, ada 

beberapa kondisi yang dapat menyebabkan 

putusnya rantai tersebut (broken chain of VAT). 

Penyebab pertama adalah adanya barang 

yang diperdagangkan merupakan barang tidak 

kena pajak atau memperoleh fasilitas perpajakan 

di bidang PPN. Dan kedua adalah saat salah satu 

atau lebih agen dalam rantai tersebut yang 

berperan untuk memungut tidak masuk dalam 

administrasi PPN sehingga tidak menjadi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak 

menjalankan fungsi PKP tersebut. Kedua kondisi 

tersebut akan menyebabkan distorsi yang 

menyebabkan terjadinya PPN tidak terkreditkan 

sepenuhnya sebelum sampai ke konsumen akhir. 

Secara intuitif, dapat diilustrasikan pada gambar 

3. 
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Jika Pabrikan 2 tidak masuk ke dalam 

administrasi PPN (non PKP), maka pemungutan 

PPN pada tingkat Pabrikan 2 tidak dapat 

direalisasikan oleh negara, sehingga PPN pada 

tahap ini tidak dapat dikreditkan dan menjadi 

cost/biaya bagi Pabrikan 2 (seharusnya 

merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

untuk Pabrikan 2). Oleh karena adanya broken 

chain tersebut, maka akibatnya adalah distorsi 

harga barang. Pada ilustrasi 1 yang tidak terdapat 

broken chain dapat dilihat bahwa harga barang 

hanya 220 (net of tax), namun begitu terdapat 

broken chain pada satu tahap, harga barang 

meningkat menjadi 224 (net of tax). 

 

 

Gambar 3. Ilustrasi Rantai PPN yang Terputus 

Sumber: Subtim PKP 

 

Dalam hal terdapatbroken chain yang 

menyebabkan distorsi harga, maka makna PPN 

sebagai pajak konsumsi menjadi tidak tercapai. 

PPN seharusnya dibayar total oleh konsumen akhir 
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bukan masuk dalam unsur biaya yang kemudian 

akan menambah harga barang itu sendiri. 

Distorsi ini juga akan terjadi jika barang 

yang diperdagangkan di salah satu tahap atau 

lebih menjadi barang tidak kena pajak atau 

mendapatkan fasilitas perpajakan di bidang PPN. 

d) Penerimaan pajak vis a vis informal sector 45 

(Informal Sector Elimination) 

Pertimbangan lain dalam penentuan 

kebijakan threshold adalah untuk mengurangi 

sektor ekonomi informal.46Besar kecilnya pengaruh 

sektor informal terhadap penerimaan perpajakan 

khususnya PPN dapat dilihat dari VAT Efficiency 

Ratio, yaitu rasio antara penerimaan PPN terhadap 

PDB dan dibagi dengan rasio standar (tarif 

persentase). 47 Efisiensi rasio PPN dapat 

ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Efisiensi rasio juga merupakan gambaran 

dari kemampuan suatu negara mengenakan pajak 

pada objek pajak yang ada. Efisiensi rasio yang 

rendah dapat menunjukkan adanya informal 

sector48dalam ekonomi yang belum terjangkau oleh 

administrasi pajak, adanya fasilitas perpajakan 

                                                             
45Informal sector diartikan sebagai bagian dari ekonomi yang tidak dipajaki, tidak dimonitor oleh 

pemerintah, atau termasuk dalam penghitungan PNB, berbeda dengan formal economy. 
46http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Informal_economy.html. 
47Ebrill,Liam, Keen,Michael,Bodin,Jean-Paul& Summers, Victoria. 2001.The Modern VAT.IMF. 
48 Informal sektor dalam hal ini adalah sektor yang tidak dimonitor oleh pemerintah dan tidak 

dikenakan pajak. 
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yang diberikan oleh otoritas perpajakan, dan/atau 

karena adanya penghindaran perpajakan. 

Ada tiga variabel yang ditunjukkan dalam 

rumus efisiensi rasio tersebut yaitu, penerimaan 

PPN, rasio atau tarif standar PPN dan PDB. Tarif 

PPN 49  pada rumus tersebut hanya untuk 

menunjukkan perbandingan antara negara agar 

berada pada tataran yang sama (apple to apple 

comparison). Jadi rumus efisiensi ini pada 

dasarnya sama saja dengan rumus rasio PPN 

terhadap PDB. PDB adalah variabel yang tidak 

ditentukan secara langsung oleh rumusan 

peraturan perpajakan. Hal tersebut mengakibatkan 

hanya satu variabel yang dapat dipengaruhi secara 

langsung oleh peraturan perundang-undangan 

yaitu penerimaan PPN itu sendiri. 

Jika melihat variabel penerimaan PPN, 

variabel ini dibentuk oleh subjek, objek, dan tarif 

yang disusun dalam aturan perpajakan. Subjek 

adalah pemungut PPN dan objek 50  adalah 

barang/jasa yang dikenai PPN. Subjek PPN yakni 

pemungut PPN itu sendiri, sering disebut 

Pengusaha Kena Pajak dalam istilah bahasa 

Indonesia, akan turut menentukan besar 

penerimaan PPN. Secara logika sederhana, jumlah 

PKP yang lebih besar akan meningkatkan 

penerimaan PPN. Namun demikian muncul isu 

kemampuan administrasi perpajakan sebuah 

negara. Apakah negara tersebut sanggup untuk 

                                                             
49Namun tarif PPN adalah variabel yang menentukan penerimaan PPN (variabel lain). 
50Objek akan dibicarakan dalam bab lain. 
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mengadministrasikan PKP dalam jumlah besar. 

Dan apakah negara itu lebih banyak memperoleh 

penerimaan PPN dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan 

tersebut (cost and benefit analysis). Ada negara 

yang sanggup mengelola PKP dengan jumlah besar, 

ada yang tidak, namun ada yang sanggup tapi 

memilih untuk mengelola sebagian saja karena 

berfokus pada jenis pajak lain, seperti Pajak 

Penghasilan. Pilihan itu pula akhirnya menggiring 

sebuah negara untuk memilih jumlah threshold 

PPN. 

Beberapa contoh alternatif threshold dan 

pelaksanaan kewajiban sebagai PKP dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alternatif thresholddan Pelaksanaan Kewajiban 

PKP 

Sumber: diolah sendiri 

 

Dari penjabaran di atas, dapat ditarik 

kesimpulan terkait beberapa hal dalam penentuan 

Normal 

Non PKP 

Normal 

Sederhana 

Normal 

A B C D 

Normal 

Sederhana 

Non PKP 
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threshold, 51 yaitu jenis threshold yang digunakan 

berdasarkan best practice di berbagai negara dan 

dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas 

yaitu berdasarkan omzet. Kemudian apa saja 

pertimbangan yang digunakan dalam penentuan 

threshold tersebut, baik threshold tinggi, rendah, 

ataupun nol, yang masing-masing memiliki 

kekurangan dan kelemahan dalam penerapannya, 

yaitu: 

(1) kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan 

pajak (mendukung threshold tinggi) vis a vis 

efisiensi penerimaan PPN dengan adanya 10:90 

rule; 

(2) biaya administrasi dan biaya kepatuhan 

meningkat (akibat penerapan threshold rendah) 

vis a vis kebijakan untuk mengurangi sektor 

dalam ekonomi yang melakukan kegiatan yang 

tidak tercatat (shadow economy) dan policy 

induced moral hazzard yang diciptakan oleh 

penetapan threshold tinggi yang memberikan 

kecenderungan bagi para pengusaha untuk 

berada di wilayah yang tidak teregistrasi karena 

tidak terganggu dengan pemungutan PPN; 

(3) meminimalkan distorsi dari perlakuan berbeda 

antara pengusaha di atas dan di bawah 

threshold (pro threshold rendah) vis a vis 

kapasitas dan desain sistem administrasi PPN 

yang dimiliki untuk melaksanakan strategi 

audit dan pengawasan yang optimum. 

                                                             
51Michael,Keen& Jack,Mintz. 2004. “The optimal threshold for a value-added tax”. Journal of Public 

Economics. 
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4) Threshold dan Presumptive Tax 

Terkait dengan kebijakan threshold yang 

dihubungkan dengan upaya untuk memasukkan 

sektor-sektor dalam ekonomi yang tidak tercatat 

untuk masuk ke dalam sistem, beberapa negara 

mengimbangi kebijakan tersebut dengan menerapkan 

presumptive tax dengan mempertimbangkan 

kemampuan administrasi otoritas perpajakan dan 

biaya kepatuhan (compliance cost) bagi pengusaha. Hal 

ini sangat dipengaruhi oleh perspektif bahwa suatu 

sistem perpajakan yang kompleks dapat membuat 

Wajib Pajak kesulitan dan harus membayar mahal 

untuk mematuhi peraturan perpajakan karena 

misalnya biaya untuk pembukuan dan informasi 

khusus yang diperlukan untuk taat pajak.52 Negara 

berkembang dan negara transisi harus memilih antara 

perusahaan besar atau perusahaan kecil di luar 

administrasi tapi potensial (oleh Richard M. Bird 

disebut Hard-To-Tax/HTT) dengan keterbatasan 

administrasinya. Untuk menggapai Wajib Pajak kecil 

namun potensial tersebut, banyak negara menerapkan 

presumptive taxes atau simplified method dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga 

memudahkan Wajib Pajak tersebut untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam pemungutan 

pajak. 

 
 

                                                             
52Bird, Richard M. 2003. “Is it really so hard to tax the hard-to-tax? The context and role of 

presumptive taxes”. Rotman School of Management. Hal.3. 
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Tabel 4. Perlakuan untuk Pengusaha yang Menggunakan  

Presumptive atau Simplified Method 
 

Negara 
Threshold(

dalam US$) 
Prosedur 

Inggris 104.828 <£600.000 menggunakan basis kas. 

Penyederhanaan flat rate bagi pedagang 

dan petani 

Perancis 90.344 EUR27.000 untuk jasa (selain penyediaan 

akomodasi). Skema yang disederhanakan 

bagi pengusaha yang mendaftar 

Irlandia 60.387 EUR 25.500 untuk jasa, skema 

apportionment untuk pengusaha retail dan 

flat rates untuk pertanian 

Swiss 56.988 Basis Kas berdasarkan permintaan. 

Skema flat rate bagi pengusaha kena 

pajak.>CHF150.000 untuk organisasi non 

profit  

Afrika 

Selatan 

47.320 Cash if<R2.5 Juta 

Argentina 47.255 Lump sum scheme (PPN dan PPh untuk 

pengusaha kecil) 

Slovakia 46.934 Periode referensi adalah 3 bulan 

sebelumnya 

Australia 36.684 Pengusaha dengan omzet A$< 1 juta 

memakai cash basis 

New 

Zeland 

27.340 Pengusaha kecil dapat menggunakan 

metode kas 

Austria 26.049 Harus mendaftarkan jika peredaran 

usahanya mencapai>EUR 7.500, akan 

tetapi penjualan dikenakan pajak 

jika>EUR 22.000. Threshold untuk 

nonprofit adalah EUR 100.000  

Canada 25.731 Simplified scheme <C$200.000 dan 

threshold untuk non profit C$50.000 

Jerman 20.271 Berdasarkan peredaran usaha tahun 

lalu<EUR 125.000 dapat menggunakan 

basis kas. 
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Negara 
Threshold(
dalam US$) 

Prosedur 

China 2.974–7.436 Bervariasi dari RMB 2.000 – 5.000/bulan 

untuk penjualan barang dan RMB 1.500 – 

3.000/bulan untuk jasa 

Belgia 0 Dikenakan pajak dan harus lapor SPT > 

EUR 5.580. Skema flat rate dan tidak 

perlu menerbitkan Faktur Pajak jika 

peredaran usahanya<EUR500.000 

Korea 0 Penyederhanaan bagi Pengusaha Kecil 

Mexico 0 Basis Cash Flow 

Belanda 0 Pengusaha Kena Pajak yang tidak 

berbentuk badan usaha yang memiliki 

kewajiban kurang dari EUR 1.883 dalam 

satu tahun kalender mendapat fasilitas 

pengurangan kewajiban dan nilai nol 

pada level EUR1.883. Selain itu juga 

terdapat skema penyederhanaan pada 

sebagian pedagang 

Portugal 0 Terdapat efektif exemption sebesar 

EUR12.470 bagi pengusaha kena pajak 

dalam simplified regime dan exemption 

standar sebesar EUR9.975 bagi Wajib 

Pajak (yang tidak melakukan 

impor/ekspor) dan tidak melakukan 

pencatatan 

Swedia 0 Tidak terdapat perlakuan khusus53 

Sumber: Kompilasi Direktorat PKP 

 

e. Saat Pengukuhan atau Pendaftaran dan Pencabutan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak 

Pengukuhan atau pendaftaran seseorang 

Pengusaha untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak tidak 

terlepas dari sistem perpajakan yang menerapkan prinsip 

                                                             
53 Namun negara seperti Swedia, meskipun desain threshold-nya tidak mengecualikan satu 

pengusahapun dari jaring administrasi PPN, tidak merasa perlu untuk menerapkan presumptive 

tax system dalam desain administrasi PPN-nya. 
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self assessment yang biasanya dilaksanakan bersamaan 

dengan adanya ketentuan yang keras baik perdata dan 

pidana dalam hal adanya ketidakpatuhan (Oldman, 

Schenk, 2007).  

1) Pengukuhan Wajib 

Dalam sistem self assesment tersebut, 

terkandung arti bahwa dalam hal pengaturan tentang 

pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak,apabila 

berdasarkan ketentuan seseorang telah memenuhi 

syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, saat itu pulalah 

dia mendaftarkan diri atau seharusnya mendaftarkan 

diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kegagalan 

Pengusaha dalam melakukan pendaftaran untuk 

dikukuhkan atau dalam melaksanakan kewajiban 

sebagai Pengusaha Kena Pajak memberikan hak 

kepada otoritas pajak untuk secara sepihak 

melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (Oldman, Schenk, 2007).  

2) Pengukuhan Sukarela 

Namun di sisi lain, dalam hal ketentuan tentang 

Pengusaha Kena Pajak menerapkan batasan tertentu, 

misalnya batasan omzet dalam menentukan kewajiban 

sebagai Pengusaha Kena Pajak, pihak-pihak yang 

berada di bawah batasan omzet tersebut, yang 

biasanya disebut dengan pengusaha kecil (small 

business owner), juga dapat diberikan pilihan untuk 

melakukan pendaftaran secara sukarela untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Karena 

dengan dikukuhkan, supplier dapat secara efektif 

mengalihkan pembebanan PPN tanpa menyebabkan 
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kenaikan biaya kepada pembeli yang merupakan 

Pengusaha Kena Pajak (Turnier, 1994).54Pengukuhan 

secara sukarela ini juga dapat dilakukan oleh 

Pengusaha yang belum melakukan kegiatan yang 

terutang PPN dan belum secara nyata memenuhi 

syarat dan ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

namun telah berniat untuk melakukannya. Beberapa 

negara memperkenankan hal tersebut, namun 

persyaratan-persyaratan harus terlebih dahulu diatur 

dan dipenuhi agar dapat diyakinkan secara seksama 

bahwa pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak 

tidak dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan 

PPN (VAT fraud) (Oldman& Schenk, 2007). 

3) Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak55 

PKP dikatakan tidak lagi terdaftar apabila yang 

bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan 

pendaftaran. Namun dalam hal terdapat pengaturan 

tentang batasan sebagai PKP berdasarkan omzet, 

terdapat dua pendekatan dalam memandang PKP yang 

telah memenuhi persyaratan threshold saat 

dikukuhkan namun kemudian persyaratan tersebut 

tidak dipenuhi. Yang pertama adalah pendekatan yang 

dilakukan di Australia yang memandang bahwa 

apabila telah ditetapkan sebagai PKP, naik turunnya 

omzet di bawah threshold tidak menjadi dasar untuk 

dilakukan pencabutan. Pendekatan yang berbeda 

diterapkan di Kanada, yaitu dengan mengijinkan PKP 

yang omzetnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

                                                             
54Turnier, William. Accomodating to the Small Business Problem Under a VAT. 
55Schenk, Alan&Oldman, Oliver. 2007. (judul buku????) 
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PKP untuk dicabut status terdaftarnya. 

Pertimbangannya adalah biaya kepatuhan (compliance 

costs) dari pengusaha dengan omzet rendah tersebut 

dan biaya administratif yang harus dikeluarkan 

pemerintah melebihi hutang pajak yang dibayarkan 

oleh pengusaha dengan kegiatan PPN yang rendah. 

Namun PKP yang omzetnya tidak lagi memenuhi 

threshold ini tetap terdaftar dan tetap melaksanakan 

kewajiban sebagai PKP terdaftar sampai proses 

pencabutan selesai.Seperti halnya pengukuhan 

sebagai PKP terdaftar yang dapat dilakukan secara 

sepihak oleh otoritas pajak, pencabutan sebagai PKP 

terdaftar pun juga dapat dilakukan atas inisiatif 

otoritas pajak dalam hal diketahui bahwa pengusaha 

tidak lagi melakukan usaha atau melakukan kegiatan 

yang terutang PPN. 

f. Teori Pemungutan PPN  

 Administrasi perpajakan atau tax administration, 

berupa sistem pemungutan pajak dan pembayaran pajak 

di muka, memiliki keuntungan dari segi peningkatan 

penerimaan perpajakan dan juga menurunkan biaya 

pemungutan, dan hal ini sangat disarankan kecuali 

terdapat pelanggaran terhadap keadilan horizontal dan 

antar sector. Selain meningkatkan kepatuhan secara 

umum, sistem pemungutan ini mungkin hanya satu-

satunya cara untuk memungut pajak dari wajib pajak 

non-resident yang kecil dan dari ”hantu-hantu” yang tidak 

memasukkan laporan pajak dan yang tidak dapat 

diidentifikasi. Dengan tujuan untuk mengurangi tingkat 

penggelapan pajak, berdasarkan proposisi Das-Gupta 
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tersebut, pengaturan tentang desain sistem pemungutan 

PPN khususnya dalam lingkungan administrasi 

perpajakan yang masih lemah dalam dimensi 

pengawasannya dapat dilakukan melalui mekanisme 

pemungutan PPN yang lebih komprehensif dengan 

menggunakan mekanisme pemungutan PPN oleh 

Pemungut PPN yang ditunjuk. Dalam sistem Pemungut 

PPN ini tidak terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan 

horizontal dan antar sektor karena selain proses 

pemungutan dan penyetoran yang berbeda, beban pajak 

yang harus ditanggung tetap sama.56 

Mekanisme normal PPN sederhananya adalah 

pemungutan PPN dilakukan oleh penjual atau pihak yang 

melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang 

merupakan objek PPN, dan penjual tersebut 

memperhitungkan PPN yang dipungut dengan PPN atas 

pembelian yang dilakukan, dan selisihnya disetorkan ke 

negara. Namun dalam sistem perpajakan yang tidak 

didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang 

efektif khususnya dalam design pengawasan atas 

pelaksanaan pemungutan ini, kegiatan pemungutan yang 

normal ini rawan terjadi penggelapan dengan praktik 

under-reporting penyerahan dalam SPT, sehingga PPN 

yang telah dibayarkan oleh pembeli yang seharusnya 

dilaporkan untuk diperhitungkan dalam SPT tidak 

sepenuhnya dilaporkan. Untuk mengindari hal ini, 

prinsip pemungutan PPN ini perlu dilakukan secara lebih 

                                                             
56 Das-Gupta, Arundam. 2004. “Implications of Tax Administration for Tax Design: A Tentative 

Assessment” presented at The Challenges of Tax Reform in a Global Economy Conference, Andrew 

Young School of Policy Studies, Georgia State University, Stone Mountain, Georgia, 

diunduhtanggal28Oktober2013padahttp://aysps.gsu.edu/isp/files/ISP_CONFERENCES_TAX_RE

FORM_DASGUPTA_PAPER.pdf. 

http://aysps.gsu.edu/isp/files/ISP_CONFERENCES_TAX_REFORM_DASGUPTA_PAPER.pdf
http://aysps.gsu.edu/isp/files/ISP_CONFERENCES_TAX_REFORM_DASGUPTA_PAPER.pdf
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luas dengan pihak pembeli tertentu ditunju 57  untuk 

melakukan pemungutan PPN yang seharusnya dilakukan 

oleh penjual, dan melaporkan PPN tersebut langsung ke 

negara dengan mekanisme tertentu. Mekanisme 

Pemungut PPN ini telah dilakukan dalam sistem 

pemungutan PPN saat ini, dan secara intuitif hal ini lebih 

membantu otoritas pajak dalam melakukan kegiatan 

pengawasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak dengan Pemungut PPN yang 

ditunjuk, bukan hanya untuk kepentingan PPN semata, 

namun juga untuk pengawasan terhadap kewajiban 

Pajak Penghasilannya. 

g. Teori Objek Pajak 

Salah satu legal character dari Pajak Penjualan 

(PPn) yaitu PPn merupakan pajak atas konsumsi yang 

bersifat umum (general) dan ditujukan pada semua 

private expenditure. Sebagai konsekuensinya, maka tidak 

boleh ada diskriminasi atau pembedaan antara barang 

dan jasa, karena kedua-duanya merupakan pengeluaran. 

Karena itu yang dapat menjadi objek PPN adalah 

konsumsi barang dan konsumsi jasa. Setelah 

menetapkan konsumsi barang masuk dalam lingkup 

objek PPN, selanjutnya adalah mengkaji pengertian 

barang, untuk kemudian dipilih alternatif yang paling 

tepat, yang sesuai dengan konsep VAT, tetapi sekaligus 

asas-asas pemungutan pajak antara lain asas revenue 

productivity, equality dan ease of administration. Sebagai 

                                                             
57Pembeli tertentu yang ditunjuk dalam pengaturan yang ada saat ini adalah pembeli yang dianggap 

memiliki dimensi transaksi yang luas dan biasanya dalam struktur pengawasan yang relatif baik. 

Dalam pengaturan tentang Wajib Pungut dalam ketentuan saat ini, Bendahara Pengeluaran 

Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, dan kontrak kerja sama migas adalah pihak-pihak yang 

ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPN atas pembelian yang dilakukan dan mengambil alih 

kewajiban kewajiban penyetoran PPN yang seharusnya dilakukan oleh penjual ke negara. 
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konsekuensi legal character VAT, maka dalam merancang 

undang-undang PPN perlu dikaji apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai objek PPN, apa alasan konsumsi 

tersebut dijadikan objek PPN, dan bagaimana cara 

pemungutan PPN-nya. 

Penentuan dan perumusan pengertian barang yang 

dikenakan pajak harus memperhatikan legal character 

dari Pajak Pertambahan Nilai.58Salah satu legal character 

yang harus diperhatikan tersebut adalah bahwa PPN 

merupakan pajak atas konsumsi umum yang tidak 

membedakan antara konsumsi atas barang dan 

jasa.Dalam konteks barang, pengertian barang dapat 

mencakup pengertian yang luas yaitu semua barang 

tanpa membedakan apakah barang tersebut 

digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habis 

secara bertahap/berangsur-angsur. Dengan demikian 

pengertian barang ini dapat mencakup: 

1) barang konsumsi (consumer product); 

2) bahan baku; dan 

3) barang modal. 

Legal character pajak atas konsumsi umum juga 

memungkinkan semua barang termasuk sebagai objek 

PPN tanpa memperhatikan untuk apa barang tersebut 

digunakan. Namun demikian, dalam merumuskan 

pengertian barang juga harus diperhatikan bahwa barang 

yang dikenakan pajak tersebut merupakan private 

expenditure. Oleh karena itu, public expenditure atau 

belanja pemerintah dapat dikecualikan dari objek PPN. 

Pertimbangannya, selain pengecualian ini dimungkinkan 

                                                             
58Rosdiana, Haula, Irianto,Edi Slamet &Putranti,Titi Musawati. 2011.Teori Pajak Pertambahan Nilai. 

Ghalia Indonesia. Bogor.Hal. 43. 
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secara teori, juga dengan alasan kemudahan 

administrasi.59 

1) Exemptions dan Zero Rate 

Pada praktiknya, ada tiga cara dimana 

exemptions dan zero-rate dapat dibenarkan. Pertama, 

ada exemptions yang dapat dirancang untuk 

meningkatkan progresivitas PPN. Kedua, ada barang-

barang dan jasa yang dalam terminologi Musgrave 

sangat "berjasa" sehingga barang dan jasa tersebut 

layak untuk tidak dikenai pajak. Ketiga, beberapa 

barang dan jasa terlalu sulit untuk dikenai pajak dan 

secara administratif wajar untuk tidak dikenai pajak. 

Beberapa barang dapat dibenarkan untuk diberikan 

exemption karena ketiga alasan tersebut, misalnya, 

petani sulit untuk dikenai pajak, makanan yang 

mereka hasilkan dapat dianggap berjasa, dan 

exemption atas makanan dapat meningkatkan 

progresivitas pajak penjualan.60 

Dalam pemberian exemption, PKP yang 

mendapatkan pembebasan harus membayar PM 

namun tidak dapat mengkreditkan PM tersebut. 

Karakteristik mendasar dari exemption (pembebasan 

dan bukan objek pajak) dalam sistem PPN adalah 

pembebasan tersebut pada dasarnya tidak 

mendapatkan pembebasan secara penuh dari PPN. 

Pada dasarnya pembebasan PPN menyebabkan nilai 

tambah yang dihasilkan oleh PKP tidak dikenai PPN. 

                                                             
59Rosdiana, Haula, Irianto,Edi Slamet &Putranti,Titi Musawati. loc.cit. 
60 Tait, Alan A.2001.Value added Tax: International Practice and Problems. Washington 

DC:International Monetary Fund.Hal. 56. 
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Namun demikian nilai tambah untuk faktor produksi 

yang dibeli dari rantai sebelumnya sudah dikenai PPN.  

Pemberian fasilitas dibebaskan atas penyerahan 

di dalam negeri akan menambah biaya administrasi 

dan kepatuhan pajak, sebagai contoh PKP harus 

memisahkan PM yang terkait dengan penyerahan yang 

terutang dan yang mendapat fasilitas dibebaskan. The 

Council of the European Community menyatakan 

bahwa pemberian exemption akan menimbulkan 

permasalahan, oleh sebab itu akan lebih baik untuk 

membatasi jumlah dan lingkup dari pemberian 

exemption. 

Zero rate berarti bahwa penjual secara penuh 

dapat mengkompensasikan semua PPN yang dibayar 

pada saat pembelian. Fasilitas tidak dipungut adalah 

cara yang tepat untuk menyediakan barang yang 

benar- benar bebas dari PPN. Kelemahan zero rate: 

a) zero rate harus benar-benar untuk memberikan 

manfaat pada konsumen akhir dan tidak bisa 

diterapkan pada bahan baku (intermediate good). 

Pada prakteknya di beberapa Negara di Eropa, zero 

rate diberikan terhadap bahan baku, pupuk, dan 

newspaper advertising, safety wear; 

b) zero rate yang diterapkan pada satu negara bagian 

akan mempengaruhi negara bagian lain untuk 

memperoleh fasilitas yang sama yang akhirnya 

akan mengganggu basis pajak nasional; 

c) zero rate akan mengurangi basis pajak, membuat 

distorsi dan menuntut tarif pajak yang tinggi untuk 
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diterapkan dalam sektor yang dikenakan pajak 

untuk menaikkan penerimaan yang sama; 

d) sistem yang dibuat dalam rangka 

pengembalian/restitusi untuk PKP yang 

mendapatkan zero rate memerlukan biaya 

administrasi yang tinggi, hanya untuk mengurusi 

restitusi bukan untuk menaikkan penerimaan. 

Karakteristik yang membedakan antara 

perlakuan dibebaskan dari pengenaan PPN atau tidak 

dikenai PPN (exemption) dan dikenai PPN dengan tarif 

0% (zero rating) antara lain sebagai berikut: 

a) Pengkreditan Pajak Masukan61 

(1) Dalam opsi perlakuan dibebaskan dari 

pengenaan PPN atau tidak dikenai PPN 

(exemption), PPN yang dibayar untuk perolehan 

barang dan/atau jasa yang terkait dengan 

penyerahan barang dan/atau jasa yang 

dibebaskan dari pengenaan PPN atau tidak 

dikenai PPN (exemption) tersebut tidak dapat 

dikreditkan oleh pihak penyerah barang 

dan/atau jasa tersebut. 

(2) Dalam opsi perlakuan dikenai PPN dengan tarif 

0% (zero rating), PPN yang dibayar untuk 

perolehan barang dan/atau jasa yang terkait 

dengan penyerahan barang dan/atau jasa yang 

dikenai PPN dengan tarif 0% (zero rating) 

tersebut dapat dikreditkan oleh pihak penyerah 

barang dan/atau jasa tersebut. 

 

                                                             
61Tait, Alan. A., Ibid. Hal.301 dan 306. 
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b) Tingkat Kenetralan 

(1) Dengan karakteristik konsekuensi berupa tidak 

dapat dikreditkannya PPN yang dibayar atas 

perolehan barang dan/atau jasa pada mata 

rantai sebelumnya, opsi perlakuan dibebaskan 

dari pengenaan PPN atau tidak dikenai PPN 

(exemption) menjadi kurang netral dalam 

mekanisme pengenaan PPN pada setiap mata 

rantai penyerahan barang dan/atau jasa. 62 

Kekurangnetralan tersebut terjadi karena 

dengan tidak dapat dikreditkannya PPN yang 

dibayar atas perolehan barang dan/atau jasa 

pada mata rantai sebelumnya dapat mendorong 

pengusaha yang menjual barang dan/atau jasa 

tersebut untuk menjadikan nilai PPN yang 

tidak dapat dikreditkannya tersebut sebagai 

bagian dari harga jual barang dan/atau jasa 

pada mata rantai berikutnya. Namun demikian, 

apabila mata rantai berikutnya tersebut 

merupakan penyerahan barang dan/atau jasa 

kepada konsumen akhir, kekurangnetralan 

tersebut dapat diabaikan karena memang 

konsumen akhirlah yang disasar sebagai 

penanggung akhir beban PPN, khususnya 

apabila memang dikehendaki bahwa konsumen 

akhir tersebut tidak sepenuhnya “bebas” dari 

kewajiban untuk membayar/menanggung 

beban PPN atas konsumsi barang dan/atau 

jasa yang dilakukannya. 

                                                             
62National Treasury Afrika Selatan.The VAT Treatment of Merit Goods and Services.Hal. 157. 
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(2) Berbeda dengan uraian pada huruf a, opsi 

perlakuan berupa dikenai PPN dengan tarif 0% 

(zero rating) dapat dipandang sebagai lebih 

netral terhadap konsumen akhir. Hal tersebut 

dapat terjadi karena dengan dapat 

dikreditkannya PPN yang dibayar atas 

perolehan barang dan/atau jasa oleh 

pengusaha yang menyerahkan barang 

dan/atau jasa tersebut kepada konsumen 

akhir, diharapkan dalam harga jual yang 

dibayar oleh konsumen akhir tersebut tidak 

terdapat unsur biaya yang berasal dari PPN 

yang dibayar oleh pengusaha yang 

menyerahkan barang dan/atau jasa tersebut. 

Namun demikian, tidak dapat sepenuhnya 

dipastikan apakah dalam harga jual yang 

dibayar oleh konsumen akhir benar-benar tidak 

ada unsur biaya yang berasal dari pengenaan 

PPN pada rantai sebelumnya. Sebuah kajian 

justru mengindikasikan bahwa kalaupun 

konsumen akhir menerima/merasakan 

manfaat dari penerapan perlakuan tersebut, 

terkadang manfaat yang diterima/dirasakan 

oleh pengusaha yang menyerahkan barang 

dan/atau jasa yang dikenai PPN dengan tarif 

0% tersebut dengan praktik penerapan 

perlakuan dikenai PPN dengan tarif 0% (zero 

rating) dapat lebih besar dibandingkan dengan 
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manfaat yang diterima/dirasakan oleh 

konsumen akhir.63 

 

c) Area Penerapan 

(1)   Opsi perlakuan dibebaskan dari pengenaan 

PPN atau tidak dikenai PPN (exemption) 

umumnya diterapkan pada penyerahan 

dan/atau impor/pemanfaatan barang 

dan/atau jasa tertentu. Di negara-negara Uni 

Eropa misalnya, jasa yang pada umumnya 

dibebaskan dari pengenaan PPN atau tidak 

dikenai PPN (exemption) adalah jasa kesehatan 

beserta jasa-jasa yang terkait dengannya dan 

jasa pendidikan beserta barang-barang dan 

jasa-jasa yang terkait dengannya.64 

(2)   Opsi perlakuan dikenai PPN dengan tarif 0% 

(zero rating) pada umumnya diterapkan 

terhadap barang yang diekspor,65 di samping 

terhadap jasa yang terkait dengan barang 

yang diekspor. 66 International Monetary Fund 

(IMF) merekomendasikan perlakuan 

pengenaan PPN dengan tarif 0% ini hanya 

diterapkan terhadap ekspor. 67  Perlakuan 

dikenai PPN dengan tarif 0% (zero rating) 

tersebut terhadap ekspor barang dan/atau 

jasa dimaksudkan agar dalam barang 

dan/atau jasa yang diekspor tersebut tidak 

                                                             
63National Treasury Afrika Selatan.Op.Cit, Hal. 8. 
64Schenk, Alan&Oldman, Oliver.Op. Cit.Hal. 269-270 dan 276. 
65National Treasury Afrika Selatan.Op Cit., Hal. 60. 
66Schenk, Alan &Oldman,Oliver.Op.Cit.Hal. 264. 
67National Treasury Afrika Selatan, Op. Cit. 
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terdapat unsur PPN dari negara tempat 

kedudukan eksportir.  

(3)  Penerapan pengenaan PPN dengan tarif 0% 

untuk ekspor jasa di banyak negara hanya 

diterapkan secara terbatas terhadap jasa-jasa 

tertentu (khususnya jasa yang terkait dengan 

barang yang diekspor), dimana pembatasan 

tersebut didasari alasan administratif. 68  Di 

samping itu, OECD mengakui bahwa dalam 

transaksi jasa antarnegara, penentuan di 

mana suatu jasa dimanfaatkan sulit 

dilakukan 69  dan karenanya sering terjadi 

perbedaan pendapat (dispute). 

Namun demikian, apabila suatu pemerintah 

menghendaki untuk benar-benar meniadakan 

pembebanan PPN terhadap transaksi tertentu 

selain ekspor, peniadaan pembebanan PPN 

tersebut dapat dicapai dengan menerapkan 

perlakuan pengenaan PPN dengan tarif 0% 

ini.70 

2) Pengenaan PPN atas Transaksi Jasa Keuangan/ 

Perbankan 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur 

mengenai definisi lembaga jasa keuangan, yaitu 

merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di 

sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana 

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

                                                             
68Schenk, Alan &Oldman,Oliver.Op.Cit. Hal266-267. 
69 Committee on Fiscal Affairs. 2013. OECD International VAT/GST Guidelines-draft consolidated 

version Februari 2013. OECD.Hal29. 
70National Treasury Afrika Selatan.Ibid. Hal. 61. 
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Keuangan Lainnya. Lebih lanjut dijelaskan mengenai 

lingkup jasa keuangan lainnya yaitu terdiri atas 

pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan 

ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder 

perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, 

meliputi penyelenggara program jaminan sosial, 

pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor 

Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder 

perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang 

bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang 

dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Sementara itu,dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998dijelaskan bahwa Bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Di samping kegiatan utama menghimpun dan 

mengelola dana dari masyarakat yang menghasilkan 

pendapatan berupa bunga (interest based income) 

sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-

undangan di atas, lembaga keuangan dan bank juga 
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memberikan jasa lainnya untuk mendukung dan 

memperlancar kegiatan utamanya dengan imbalan 

berupa pendapatan nonbunga (fee based income). 71 

Imbalan berupa pendapatan nonbunga inilah yang 

dapat menjadipotensi cakupan perluasan objek PPN. 

Pada prinsipnya, jasa keuangan seharusnya 

dikenai PPN sebagaimana jasa-jasa lainnya. Namun 

demikian, banyaknya nilai tambah (value-added) 

dalam transaksi jasa keuangan berbasis bunga sulit 

dipisahkan dari elemen lain yang menentukan 

besarnya pembayaran imbalan bunga, antara lain 

biaya modal riil (real cost of capital), risiko, dan tingkat 

inflasi. 72  Kondisi ini menyebabkan jasa keuangan 

menjadi sektor yang sulit untuk dikenakan PPN (hard-

to-tax), terutama dengan sistem administrasi PPN yang 

menggunakan invoice-credit method, 73 dan mendapat 

perlakuan dibebaskan dari pengenaan PPN di banyak 

negara.  

Namun demikian, kesulitan menentukan 

besarnya nilai tambah yang dikenai pajak tidak terjadi 

atas transaksi jasa keuangan dengan fee-based 

income. Oleh karena itu, menurut Schenk (2009), 

pengenaan PPN atas jasa keuangan berbasis imbalan 

nonbunga (fee-based) yang dinyatakan secara eksplisit 

dapat masuk dalam sistem invoice-credit tradisional. 

 

3) Destination Principle dan Origin Principle 

                                                             
71

Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta:  
72

Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting, Volume 1. International Monetary Fund. 
73

Le, Tuan Minh. 2003. Value Added Taxation: Mechanism, Design, and Policy Issues. World Bank. 
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Berdasarkan origin principle, negara yang berhak 

mengenakan pajak adalah negara dimana barang 

diproduksi atau dimana barang tersebut berasal. Jika 

barang diekspor, maka atas ekspor tersebut akan 

kena pajak. Sebaliknya jika barang diimpor, maka 

atas impor barang tersebut tidak akan dikenakan 

pajak.  

Berdasarkan destination principle, negara yang 

berhak mengenakan pajak adalah negara dimana 

barang tersebut dikonsumsi. Jika barang diimpor 

maka akan kena pajak, tetapi jika barang diekspor, 

maka tidak akan dikenakan pajak.  

Banyak negara saat ini yang menggunakan 

destination principle, karena lebih netral untuk 

perdagangan internasional. Hal ini dilakukan dalam 

rangka harmonisasi perpajakan demi tercapainya 

iklim perdagangan internasional yang fair dan netral 

(Haula Rosdiana, Edi Slamet I.dan Titi Muswari, 

2011). 

“In a shrinking world marked by cross-border 

activities, it becomes critical to decide whether the VAT 

should exempt exports and tax imports, or tax exports 

and exempt imports. Virtually all VATs use the so-called 

destination principle under which personal consumption 

is taxed in the country of destination, which is assumed 

to be the country of consumption. There are some 

examples, however, of origin-based VATs, under which 

exports are taxed. Tax reform proposals in the US 

sometimes have features of origin-based VATs. Under 

the destination principles any VAT paid by the exporter 
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on its purchases is refunded. In the terminology of a 

VAT, exports are zero-rated, that is, not only is the sale 

for export not taxed, but also a refund is given of VAT 

paid on inputs included in the exports”. (Schenk and 

Oldman, 2001) 

 Penentuan penggunaan destination principle dan 

origin principle lebih tepat digunakan untuk 

penyerahan barang berwujud, karena secara fisik 

barang tersebut dapat dilihat dan terdapat instansi 

yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas 

barang antar negara. Untuk penyerahan atau 

pemanfaatan jasa, destination principle dan origin 

principle sukar untuk diterapkan atau dipilih secara 

tegas, karena jasa walaupun dapat dirasakan tetapi 

tidak berwujud, sehingga sukar ditentukan secara 

tegas di mana jasa tersebut diserahkan dan di mana 

jasa tersebut digunakan dan dimanfaatkan, dan tidak 

terdapat instansi yang melakukan pengawasan 

terhadap lalu lintas jasa antar negara. 

h. Teori Tarif Pajak 

Besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh 

dasar pengenaan pajak (tax base) dan tarif yang 

dikenakan terhadapnya (tax rates). Tarif yang dikenakan 

terhadap suatu objek pajak berperan penting dalam 

menentukan besarnya pajak dan rasa keadilan dalam 

pemungutan pajak bagi wajib pajak. Jenistarif pajak yang 

dikenal adalah sebagai berikut: 

1) Tarif Progresif 
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Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak 

yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang 

dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. 



76 

Contoh: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 
Penghasilan 

Tarif Pajak 
 

 ..... s/d Rp50.000.000,00 5% 

Di atas Rp50.000.000,00 s/d 

Rp250.000.000,00 

 

15% 

Di atas Rp250.000.000,00 s/d 

Rp500.000.000,00 

 

25% 

Di atas Rp500.000.000,00 30% 

 

2) Tarif Degresif 

Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak 

yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang 

dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. 

Meskipun persentasenya semakin kecil, jumlah pajak 

yang terutang tidak serta merta menjadi kecil, tetapi 

bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan 

dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif 

ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik 

perundang-undangan perpajakan. 

Contoh:  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 
Penghasilan 

Tarif Pajak 
 

...... s/d Rp25.000.000,00 35% 

Di atas Rp25.000.000 s/d 

Rp50.000.000,00 

 

30% 

Di atas Rp50.000.000,00 25% 

3) Tarif Proporsional 

Tarif proporsional adalah tarif pemungutan 

pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa 

memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar 

pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besar 

jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan 

semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang 
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harus dibayar). Contoh penerapan tarif ini adalah 

pada Pajak Pertambahan Nilai, yang menggunakan 

tarif proporsional sebesar 10%. 

Contoh: 

Dasar Pengenaan 

Pajak 

Tarif Pajak Pajak 

Yang Terutang 

Rp 100.000,00 10% Rp10.000,00 

Rp1.000.000,00 10% Rp100.000,00 

Rp50.000.000,00 10% Rp5.000.000,00 

 

4) Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang 

besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah 

yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh 

penerapan tarif ini adalah dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yaitu 

sebesar Rp500,00 dan Rp1.000,00 (sebelum diubah 

menjadi Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000). 

Nominal ini besarnya tetap tanpa memperhatikan 

apakah nilai transaksi atas dokumen yang terutang 

Bea Meterai tersebut besar atau kecil. 

5) Tarif Ad Valorem 

Tarif Ad Valorem adalah tarif dengan persentase 

tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau 

nilai suatu barang. Contohnya adalah tarif Bea Masuk 

atas impor barang yang ditetapkan berdasarkan 

persentase tertentu. 

6) Tarif Spesifik 

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah 

tertentu atas suatu jenis barang atau satuan jenis 
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barang tertentu, misalnya atas impor suatu barang 

tertentu dikenai tarif spesifik sebesar Rp100.000,00.  

7) Tarif Efektif 

Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara 

pajak rill yang kita bayar dengan laba komersial 

sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk 

mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan 

atas beban pajak perusahaan. Sebagai contoh, dengan 

menggunakan tarif pajak efektif dapat diketahui 

seberapa besar persentase perusahaan sebenarnya 

membayar pajak terhadap laba komersial yang 

diperoleh oleh perusahaan. Sebagai contoh, 

penghitungan PPN atas penyerahan jasa anjak piutang 

adalah sebesar 10% x 5% x jumlah seluruh imbalan 

yang diterima berupa service charge, provisi, dan 

diskon, sehingga tarif efektif adalah 0,5% x seluruh 

imbalan tersebut. 

i. Teori Faktur Pajak 

Mekanisme pemungutan Faktur Pajak menurut 

Williams yang ditulis oleh Thuronyi dalam Tax Law Design 

and Drafting adalah “a VAT invoice is an invoice, chit, till roll 

print, or other document that is issued by a taxable person 

who makes a taxable supply and that records the supply 

and the amount of VAT payable on it.”74 Fungsi Faktur 

Pajak adalah sebagai berikut: 

1) Pengkreditan Pajak Masukan 

Undang-undang PPN mengatur bahwa Pajak Masukan 

dikreditkan dengan menggunakan Faktur Pajak yang 

diterbitkansesuai dengan masa pengkreditannya. 
                                                             
74 Thuronyi, et al. 1996.Tax Law Design and Drafting.Volume 1.International Monetary Fund. 

Washington DC. 
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2) Pengawasan pemungutan PPN oleh otoritas pajak 

Faktur pajak diperlukan oleh otoritas pajak dalam 

mengawasi pemungutan PPN. Untuk mendukung 

fungsi tersebut, undang-undang sebaiknya mengatur 

agar pengusaha yang melakukan penyerahan barang 

dan/atau jasa yang terutang pajak kepada PKP lain 

untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat 

penyerahan atau pembayaran. 

Pada umumnya, Faktur Pajak berisi informasi 

seperti: 

- Nama, alamat, dan identitas pengusaha yang 

melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang 

terutang pajak  

- Jenis barang dan/atau jasa yang diserahkan; 

- Saat penyerahan; 

- Jumlah pembayaran; 

- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; 

- Nama, alamat, dan identitas pengusaha yang 

menerima penyerahan barang dan/atau jasa yang 

terutang pajak  

- Tanggal pembuatan dan nomor seri Faktur Pajak; 

j. Teori Pengkreditan Pajak Masukan 

1) Teori Credit Method  

Dalam sistem pemungutan Pajak Penjualan 

dikenal dua metode penghitungan pajak, yaitu sebagai 

berikut75: 

                                                             
75Alan, A. Tait. Op.Cit. Hal. 4. 
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a) Metode Gross (Gross Method) 

Pajak dihitung dari seluruh nilai peredaran tanpa 

adanya pengurangan atau penyesuaian apapun 

atas pajak yang telah dibayar. 

b) Metode Nilai Tambah (Value Added Method) 

Pajak hanya dihitung terhadap nilai tambahnya 

saja, yaitu pajak dihitung dari Wages + Profit = 

Output-Input. Jadi, dalam menghitung PPN dapat 

dihitung dengan cara additive side (Wages+Profit) 

atau dari subtraction side (Output-Input). 

Cara penghitungan PPN dengan Metode Nilai 

Tambah (value added method) dengan asumsi 

bahwa tarif pajak untuk pengenaan PPN adalah t, 

maka ada empat cara dalam menghitung PPN 

dalam dua metode penghitungan nilai tambah: 

(1) Metode Penambahan (Additive Method/Addition 

Method) 

- Direct Additive (Account Method) = t (Wages + 

Profit) = t (Value Added). 

- Indirect Additive Method = t (Wages) + t 

(Profit). 

(2) Metode Pengurangan (Subtraction Method) 

- Metode Pengurangan Langsung (Direct 

Subtraction Method) = t (Output - Input). 

- Metode Pengurangan Tidak Langsung 

(Indirect Subtraction Method) = t (Output) – t 

(Input). 

Indirect Subtraction Method atau yang sering 

disebut Invoice-Based Credit atau Credit Method 

merupakan metode yang paling umum digunakan 
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dalam menghitung PPN di beberapa negara 

termasuk Indonesia. Dengan metode ini, 

pengusaha pada setiap tingkat produksi sampai 

dengan distribusi mengenakan PPN atas 

penjualannya kepada konsumen (the VAT on its 

output), mengkreditkan PPN yang telah dibayar 

pada waktu pembelian (the VAT on its input) dan 

membayar pajak ke Kas Negara. Pajak yang 

terutang adalah selisih antara (tarif x nilai 

penjualan) dan (tarif x nilai pembelian), dimana t1 

dan t2 masing-masing adalah tarif atas nilai 

penjualan dan nilai pembelian. Pajak terutang 

merupakan selisih antara pajak yang dipungut 

pada waktu penyerahan barang (jasa) dengan pajak 

yang dibayar pada waktu pembelian/perolehan 

barang (jasa). 

Dalam penerapan metode ini, di Indonesia 

dikenal dengan Pajak Keluaran dikurangi dengan 

Pajak Masukan. Jadi, yang dikurangkan adalah 

pajaknya, karena adanya sistem kredit pajak maka 

metode ini dikenal juga dengan metode kredit 

(Credit Method). Untuk mengetahui berapa jumlah 

pajak yang dipungut dan telah dibayar, dibuktikan 

dengan adanya Faktur Pajak. Karena dalam kredit 

pajak akan dapat berjalan baik bila didukung 

dengan adanya Faktur Pajak, maka metode ini 

dikenal juga dengan metode Faktur Pajak (Invoice 

Method).  

Menurut Terra, ada tiga kelebihan utama 

metode Tax Credit, yaitu pertama metode ini 
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hampir secara universal digunakan di banyak 

negara. Kedua, metode penghitungan VAT selain 

metode Tax Credit pada umumnya lebih 

memerlukan laporan tahunan daripada laporan 

bulanan atau kwartalan (triwulanan). Tentunya hal 

ini akan sangat membantu pemerintah karena 

lebih selaras dengan asas revenue productivity. 

Ketiga, metode Tax Credit memberikan kontribusi 

yang penting bukan saja bagi penegakan hukum 

PPN itu sendiri, tetapi juga bagi kepentingan 

pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini 

dapat dilihat dalam konteks kebijakan pemeriksa 

pajak di Indonesia yang juga kerap kali 

menerapkan metode equalisasi antara PPN dan 

PPh.76 

2) Teori atas Barang Modal 

Tipe Pengenaan PPN atas Barang Modal (Types 

of VAT Base). Berdasarkan perlakuan (tax treatment) 

mengenai barang modal (capital equipment) yang telah 

dibelikan untuk memproduksi barang, tipe pengenaan 

PPN dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Produk Nasional Bruto/Gross National 

Product/GNP Type (Product-Type). 

PPN yang berbentuk product type ini dikenakan 

pada semua barang-barang konsumsi dan barang-

barang produksi (barang modal) tanpa adanya 

penyusutan. Kelebihan tipe PPN ini adalah bahwa 

barang yang dikenakan pajak relatif besar, namun 

                                                             
76Rosdiana, Haula, Irianto,Edi Slamet &Putranti,Titi Musawati.Op.Cit. Hal. 4. 
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kelemahan yang utama adalah barang-barang 

investasi akan menanggung seluruh beban pajak 

(capital bears full tax burden). Karena dalam bentuk 

ini tidak diperkenankan adanya pengurangan 

terhadap pembelian barang modal (capital goods) 

dan penyusutan (depreciation), maka tentu ada 

diskriminasi terhadap pemakaian capital goods. 

“Capital investment, in effect, are taxed twice, at the 

time they are purchased and also when the products 

are sold to consumers.” 

b) Produk Nasional Neto/Net National product/NNP 

Type (Income Type). 

PPN yang terbentuk Income Type ini dikenakan 

pada semua barang-barang konsumsi dan barang-

barang modal setelah dikurangi dengan 

penyusutan (GNP minus depreciation). Pajak 

Masukan atas barang modal yang tidak seluruhnya 

dapat dikreditkan dengan PPN atas barang yang 

dijual, melainkan harga barang modal itu 

diamortisasikan dalam suatu periode seperti 

halnya dengan penyusutan. Dengan kata lain, 

pertambahan nilai neto didefinisikan sebagai 

pendapatan bruto dikurangi pembelian 

(intermediate goods) dan penyusutan. 

Kelemahan-kelemahan dalam menggunakan 

NNP Type adalah sebagai berikut: 

(1)  Menimbulkan beban administrasi yang besar, 

karena untuk mencatat penyusutan PPN (Pajak 

Masukan) atas pembelian barang modal. 
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(2) Menimbulkan dispute, karena sering kali dalam 

pelaksanaannya terjadi persepsi yang berbeda 

antara barang modal dengan suku cadang, 

serta sulit untuk memisahkan atau 

membedakan antara barang modal dan suku 

cadang. 

(3)  Menimbulkan kecenderungan untuk 

melakukan penyelundupan PPN dengan 

mengatakan bahwa pembelian barang tersebut 

tidak termasuk pembelian barang modal, 

melainkan pembelian suku cadang. 

c) Konsumsi (Consumption Type).  

Pada tipe ini, pajak dikenakan hanya pada barang-

barang konsumsi yang biasanya dikonsumsi oleh 

konsumen terakhir. Dengan demikian, atas barang 

modal (investasi) tidak dikenakan pajak, baik 

dengan cara pembebasan maupun dengan 

pengembalian (kredit). Pengenaan pajaknya 

meliputi barang-barang umum dan barang-barang 

tertentu yang semata-mata dipergunakan untuk 

konsumsi. 

k. Teori Pengembalian Pendahuluan dan Kompensasi 

1) Pengembalian Pendahuluan dan Kompensasi 

Menurut Alank Schenk dan Oliver Oldman, PKP 

seharusnya dapat memperoleh kembali kelebihan PM 

dalam kurun waktu yang reasonable. 

“Dalam sistem PPN bahwa PKP akan 
mendapatkan kembali pajak masukan atas 

perolehan barang dan/atau jasa yang digunakan 

untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang 
terutang, sehingga harga pajak masukan 

tersebut tidak dibebankan dalam harga jual. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur Pajak 

Pertambahan Nilai yang baik harus memberikan 

hak kepada PKP untuk mengkreditkan pajak 

masukan dalam periode tertentu setelah pajak 
masukan terjadi.”77 

Pada dasarnya, terdapat tiga metode perlakuan 

atas kelebihan PM dalam sistem PPN dengan ilustrasi 

pada gambar 5.78 

 

Excess Input 

Refund excess credits Cerry forward excess credits

Recover Againts 

future VAT liability

If no future VAT

Offset other tax 

liability

Refund excess 

credit

 

Gambar 5. Ilustrasi Metode Perlakuan atas Kelebihan Pajak 
Masukan 

 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, atas kelebihan 

Pajak Masukan dapat diberikan pengembalian 

pendahuluan. Hal ini sebenarnya tidak lazim, kecuali 

atas ekspor. Kelebihan Pajak Masukan dapat 

dikompensasi ke masa pajak berikutnya, umumnya 

tiga sampai enam bulan ke depan. Jika melewati 

jangka waktu tersebut, kelebihan Pajak Masukan 

tersebut dapat dipindahbukukan ke jenis pajak lain 

atau direstitusi. 

Selain itu disampaikan bahwa  

                                                             
77Schenk, Alan&Oldman, Oliver. Value Added Tax: A Comparative Approach.Hal. 167. 
78Ibid.Hal. 168. 
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“……,Ada beberapa alternatif penyelesaian 

kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. 

Sebagai contoh, eksportir yang terdaftar dapat 

mengajukan pengembalian atas kelebihan Pajak 
Pertambahan Nilai atas ekspor pada saat 

eksportir melaporkan SPT Masa PPN pada masa 

ekspor terjadi dan eksportir dapat 
mengkompensasi kelebihan Pajak Pertambahan 

Nilai ke masa pajak berikutnya selama tiga 

sampai enam bulan, setelah memenuhi 
persyaratan pengembalian. Alternatif lain, 

eksportir dapat mengajukan pengembalian atas 

kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor 
atau mengajukan pemindahbukuan untuk pajak 

terutang lainnya. Alternatif yang ketiga, 

eksportir dapat mengajukan pengembalian atas 

kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor 
untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang atas impor.”79  

2) Hukum Material dan Hukum Material Formal 

 Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Indonesia yang ditulis oleh Drs. C.S.T. Kansil. 

S.H., hukum berdasarkan cara mempertahankannya 

dapat dibagi menjadi dua yaitu:80 

a)  Hukum Material, yaitu hukum yang memuat 

peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-

kepentingan dan hubungan-hubungan yang 

berwujud perintah-perintah dan larangan-

larangan. Contoh Hukum Material adalah Hukum 

Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum dagang, dan 

lain-lain. 

b)  Hukum Formal, yaitu hukum yang memuat 

peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana 

cara-cara melaksanakan dan mempertahankan 

                                                             
79Schenk, Alan&Oldman, Oliver. Value Added Tax: A Comparative Approach.Hal. 169. 
80Kansil, C.S.T. Drs. 1989.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pusataka. Hal. 

74.  
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hukum material atau peraturan-peraturan yang 

mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan 

sesuatu perkara ke muka Pengadilan dan 

bagaimana cara-caranya Hakim memberi 

keputusan. Contoh Hukum Formal adalah Hukum 

Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. 

 Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno 

Metrokusuma, SH dalam buku Mengenal Hukum, 

Suatu Pengantar, berdasarkan kriteria fungsi hukum, 

hukum dibedakan menjadi Hukum Material 

(substantive law) dan Hukum Formal (adjective law). 

Hukum Material terdiri dari peraturan-peraturan yang 

memberikan hak dan yang membebani kewajiban-

kewajiban menurut hukum. Hukum Formal ialah 

peraturan yang menentukan bagaimana caranya 

melaksanakan hukum material, bagaimana caranya 

mewujudkan hak dan kewajiban menurut hukum 

sebagaimana dimaksud dalam hukum material. Untuk 

menegakkan hukum material dibutuhkan peraturan 

hukum yang fungsinya melaksanakan atau 

menegakkan hukum material, yaitu hukum formal. 

Hukum formal merupakan aturan atau tuntutan bagi 

hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di 

pengadilan. Oleh karenanya hukum formal tersebut 

berlaku untuk umum, baik untuk aparat penegak 

hukum dalam melakukan pemeriksaan atau 

penyelidikan, maupun untuk masyarakat yang akan 

mencari keadilan dalam sengketa hukumnya.81 

                                                             
81Ritonga, A Anshari. 2007. Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal Indonesia. Pustaka 

El Manar.Hal.25. 
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 Hukum Pajak Material adalah hukum pajak 

yang memuat norma-norma yang menerangkan 

keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan 

peristiwa-peristiwa hukum (objek) yang harus 

dikenakan pajak, siapa-siapa (subjek) yang harus 

dikenakan pajak, berapa besar pajaknya (tarif), 

dengan perkataan lain segala sesuatu tentang 

timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak, dan 

hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 

Termasuk peraturan-peraturan yang memuat 

mengenai kenaikan-kenaikan, denda, dan hukuman-

hukuman atas tidak dipenuhinya ketentuan 

sebagaimana mestinya serta cara-cara pembebasan 

dan pengembalian pajak dan ketentuan-ketentuan 

yang memberikan hak tagihan kepada fiskus. Hukum 

Pajak Formal adalah peraturan-peraturan mengenai 

cara-cara untuk mewujudkan hukum material 

tersebut menjadi kenyataan, meliputi cara-cara 

penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang 

pajak, pengawasan pemerintah terhadap 

penyelenggaraannya, kewajiban-kewajiban para Wajib 

Pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam 

pemunggutannya.82 

 Pada saat dilakukan pembaharuan reformasi 

perpajakan tahun 1983, ketentuan formal diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang 

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.83 

l. Teori Pelaporan, Saat, dan Tempat Terutang Pajak 

                                                             
82Ritonga, A Anshari. Ibid.Hal.50. 
83Ritonga, A Anshari. Ibid.Hal.52. 
84Schenk, Alan& Oldman,Oliver. Value Added Tax: A Comparative Approach. Hal. 169  
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Secara definisi, pelaporan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan 

melaporkan. Sementara itu, melaporkan memiliki 

pengertian memberitahukan. 85  Dalam literatur lainnya, 

reporting memiliki makna: 

 memberikan laporan lisan atau tertulis terhadap 

sesuatu yang telah diamati, didengar, dilakukan, atau 

diselidiki; 

 menyajikan laporan secara resmi setelah tiba di 

tempat tertentu atau setelah siap untuk melakukan 

sesuatu; 

 bertanggung jawab untuk (superior atau pembimbing); 

 untuk membuat atau menyajikan laporan secara 

resmi, formal, atau berkala; 

 untuk menghubungkan atau menceritakan tentang; 

menyajikan: temuan seseorang; 

 untuk menulis atau menyediakan laporan dari 

publikasi atau siaran: melaporkan berita;  

 untuk menyerahkan atau menghubungkan hasil 

pertimbangan mengenai keputusan sebuah komite; 

 untuk mengungkapkan kepada pihak lain: 

melaporkan mengenai isu pemogokan; 

 untuk protes atau mengadukan: melaporkan sesuatu 

kepada pemilik. 

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) 

bulan setelah akhir Tahun Pajak. Sesuai Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang KUP, Menteri Keuangan menentukan 

tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 

                                                             
85Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Gramedia. Jakarta. Hal. 790. 
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yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi 

masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) 

hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak. 

 Undang-Undang PPN Tahun 1984 juga mengatur 

mengenai saat penyetoran PPN dan saat pelaporan SPT 

Masa PPN diatur dalam Pasal 15A: “Penyetoran dilakukan 

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 

Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan”. 

“SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.” 

 Tempat pajak terutang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan agar diketahuinya tempat 

melaksanakan kewajiban PPN, yaitu: pemungutan dan 

pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. 86 

Selain itu, Rosdiana dkk (2011:265) menyatakan bahwa 

pengaturan tempat terutang pajak juga bermanfaat 

untuk menentukan saat terutangnya pajak. 

 Penentuan tempat terutang menentukan juga hak 

pemajakan antara negara-negara yang terlibat dalam 

transaksi tersebut. Destination dan origin principle 

menjadi dua teori yang menentukan hak suatu negara 

untuk melakukan pemungutan pajak. Destination 

principle mengandung pengertian bahwa hak pemajakan 

terdapat pada negara tujuan barang/jasa tersebut 

dikonsumsi. Sedangkan, origin principle mengandung 

makna bahwa hak pemajakan terdapat pada negara asal 

barang/jasa tersebut dikonsumsi. 

                                                             
86Rosdiana, Haula, Irianto,Edi Slamet &Putranti,Titi Musawati. Op.Cit. Hal. 265. 
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m. Teori Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Saroyo Admosudarno87 menyatakan bahwa (2003: 

158-159), persoalan pokok yang berkaitan dengan 

pengenaan PPnBMadalah berkenaan dengan 

ketidakjelasan pada tingkat pelaksanaan mengenai arti 

dari pengenaan satu kali PPnBM. Lebih jauh Saroyo 

menjelaskan, pada umumnya dipermasalahkan bahwa 

jika sesuatu objek PPnBM pada proses berikutnya 

menjadi komponen dari barang lain yang menjadi objek 

PPnBM juga, maka PPnBM yang dikenakan pada 

transaksi sebelumnya harus diperhitungkan dengan 

PPnBM yang dikenakan pada objek PPnBM berikutnya 

tersebut. Pelaksanaan dengan cara pendekatan yang 

demikian menimbulkan kesulitan praktis karena 

dikaitkan dengan tujuan barang. Dalam praktek, tidak 

mudah memfinalkan pengenaan PPnBM terhadap suatu 

barang yang menjadi objek pajak tersebut. Oleh karena 

itu desain ketentuan seharusnya memperhatikan: 

1)  peningkatan kepastian hukum; 

2)  pemilihan objek pajak lebih selektif karena adanya 

komitmen untuk tidak menjadikan sebagai objek pajak 

atas barang-barang yang diperkirakan lebih banyak 

digunakan untuk usaha; dan 

3) lebih menyederhanakan pelaksanaan pemungutan 

pajak, karena tidak diperlukan analisis atas 

kandungan materi suatu barang. 

Di samping permasalahan praktis yang timbul 

sehubungan dengan pengenaan PPnBM, Victor 

                                                             
87Admosudarno, Saroyo.2003. Hal 158-159.  (judul buku?) 
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Thuronyi 88  menjelaskan (1996:49) bahwa pengenaan 

pajak tidak langsung atas barang mewah sebaiknya tidak 

dikaitkan dengan pengenaan PPN, melainkan dengan 

pengenaan Cukai yang terpisah dari administrasi PPN. 

Selain menyederhanakan administrasi PPN dan 

mempermudah identifikasi barang mewah, pengenaan 

secara terpisah juga menghindarkan tuduhan bahwa 

terdapat pengenaan pajak tidak langsung yang 

diskriminatif atas barang-barang tertentu. Sebagaimana 

disampaikan oleh World Bank, masalah lain dalam 

pengenaan PPnBM adalah definisi barang yang tergolong 

„mewah‟ yang terus bergeser seiring waktu, dan berbeda 

dari satu negara ke negara lainnya.  

 

n. Teori Penganggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran pendapatan dan belanja merupakan 

bagian penting yang membantu pemerintah untuk 

menjalankan fungsinya dalam rangka penyediaan public 

goods and services kepada setiap warga negara. Menurut 

Munandar89 anggaran ialah suatu rencana yang disusun 

secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 

moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Lebih 

lanjut, Munandar menjelaskan bahwa anggaran 

mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

1) Sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 

sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh 

                                                             
88 Victor Thuronyi. 1996. Hal 49. 
89Munandar, M. 2000. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. 

Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE 
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kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan 

datang. 

2) Sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua 

bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat 

saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, 

untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. 

3) Sebagai alat pengawasan kerja yaitu sebagai alat 

pembanding untuk menilai realisasi kegiatan 

perusahaan. 

Untuk mendapatkan anggaran pendapatan dan 

belanja yang tepat dan efisien maka proses penganggaran 

merupakan bagian yang terpenting yang harus 

mendapatkan perhatian. Pemerintah Indonesia telah 

melaksanakan reformasi di bidang perencanaaan dan 

penganggaran yaitu mulai tahun anggaran 2005 dengan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor25 

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Hasil dari reformasi dalam bidang 

penganggaran tersebut, saat ini pemerintah menerapkan 

sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based 

budget). Ciri utama dari sistem penganggaran ini adalah 

anggaran yang disusun dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan (input), dan 

hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat 

memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi 

kegiatan. Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional/BadanPerencanaanPembangunan Nasional 

(BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan Republik 
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Indonesia (2009) 90  menjelaskan ada beberapa prinsip-

prinsip dalam penganggaran berbasis kinerja, yaitu: 

1)  Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output 

and outcome oriented) 

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen 

rencana kerja dan anggaran bertujuan untuk 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan 

penggunaan sumber daya alam secara efisien. 

Dengan demikian, program/kegiatan yang disusun 

harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran 

yang ditetapkan dalam rencana. 

2) Fleksibiktas pengelolaan anggaran untuk mencapai 

hasil tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the 

manager manages) 

Dalam prinsip ini, diberikan keleluasaan kepada 

manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah 

direncanakan. Keleluasaan ini meliputi penentuan 

cara dan tahapan suatu kegiatan yang mungkin 

berbeda rencana kegiatan yang telah disusun 

sebelumnya. Dalam rangka penerapan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara, manager unit kerja 

bertanggung jawab atas penggunaan dana dan 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome). 

3) Money Follow Function  

Money follow function merupakan prinsip yang 

menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran 

untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada 

                                                             
90 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Buku 2: Pedoman 

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Jakarta. 
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tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud 

pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan-

perundangan yang berlaku). Untuk menerapkan 

konsep ini maka hal yang harus dipenuhi adalah “the 

right man in the right place” agar konsep ini semakin 

tepat sasaran. Dengan penerapan konsep ini, 

diharapan mengoptimalkan kinerja dari setiap 

instansi pemerintah sebab jika setiap orang telah 

ditempatkan di posisi yang tepat, maka kinerja yang 

dihasilkan akan lebih baik. Sebagai contoh, orang 

yang ahli dalam bidangnya akan bekerja lebih 

professional dan lebih mudah dalam memberikan 

pengarahan karena sudah mengerti tugas dan 

fungsinya. Suatu proyek pekerjaan akan lebih 

optimal jika dilakukan tidak hanya oleh satu 

unit/satuan kerja, melainkan dikerjakan secara 

bersama dengan adanya pembagian bidang pekerjaan 

menurut keahlian masing-masing. 

Salah satu prinsip yang perlu diterapkan dalam 

menciptakan tata kelola yang baik adalah prinsip 

“money follows function”. Setiap perencanaan kegiatan 

pemerintah perlu didukung oleh sumber daya yang 

memadai, salah satunya adalah instrumen pajak. 

Untuk mencapai suatu sasaran, pemerintah 

mempunyai alat kelengkapan yang disiapkan untuk 

mencapai sasaran tersebut. Karena instrumen pajak ini 

merupakan salah satu alat yang digunakan, maka 

pengawasannya seharusnya dilakukan oleh lembaga 

yang bertugas untuk mencapainya. Otoritas pajak tidak 

memiliki kemampuan dan kompetensi untuk dapat 
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melakukan fungsi-fungsi di luar fungsi penerimaan 

sehingga otoritas pajak tidak tepat untuk mengelolanya. 

Untuk menjaga agar pengelolaannya dilakukan 

secara transparan dan akuntabel, desain fasilitas PPN 

adalah: 

a) diberikan melalui skema penganggaran; 

b) dalam hal bersifat jangka panjang, dapat diatur 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c) dipertanggungjawabkan oleh instansi yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi 

pemerintah di bidang yang bersangkutan. 

 

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan 

Penyusunan Norma 

Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap warga negara adalah bersifat memaksa. Sifat 

memaksa dari pemungutan pajak ini bukan berarti 

pemerintah dapat melakukan pungutan pajak dengan 

sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 

23A telah memberikan rambu-rambu dalam pemungutan 

pajak yaitu bahwa Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang. Tujuan dari pembuatan hukum adalah untuk 

menciptakan keadilan (Brotodihardjo, 1981). Dalam rangka 

mewujudkan keadilan tersebut, secara umum pemungutan 

pajak harus memenuhi setidaknya empat azas yang dikenal 

dengan istilah “The Four Maxims” (Adam Smith sebagaimana 

dikutip dari Brotodihardjo, 1981). Keempat azas 

pemungutan pajak tersebut adalah: 

a. Asas Keadilan (Equality) 
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Menurut azas equality, pemungutan pajak harus bersifat 

adil terhadap semua subjek pajak. Oleh sebab itu, tidak 

boleh ada diskriminasi terhadap sesama Wajib 

Pajak.Aturan-aturan yang ada dalam perubahan 

Undang-Undang ini memberikan perlakuan yang sama 

terhadap subjek pajak sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan. Penetapan batasan (threshold) 

Pengusaha Kena Pajak adalah salah satu contoh prinsip 

keadilan ini. Pengusaha dengan peredaran di atas 

threshold wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak karena mereka mempunyai kekuatan ekonomi 

yang lebih dibanding dengan pengusaha dengan 

peredaran di bawah threshold. Keadilan ini selanjutnya 

tercermin dari hak dan kewajiban pajaknya bagi mereka 

yang dikukuhkan atau tidak dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak misalnya terkait pengkreditan 

pajak masukan yang diterima dari transaksi sehari-

harinya. Selain itu perubahan terkait objek pajak adalah 

dalam rangka memenuhi asas keadilan ini. 

b. Asas Kepastian Hukum (Certainty) 

Azas ini menekankan kepastian hukum terkait subjek 

pajak, objek pajak, besarnya pajak dan ketentuan 

mengenai kapan pembayaran pajak harus 

dilakukan.Perubahan Undang-Undang ini dilakukan 

dalam rangka memberikan dan meningkatkan kepastian 

hukum terhadap subjek pajak. Materi-materi perubahan 

dalam Undang-Undang ini yang terkait dengan subjek 

pajak, objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan 

mengenai waktu pembayaran pajak ditujukan untuk 

lebih memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak. 
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c. Asas Convenience of Payment 

Saat pemungutanpajak hendaknya dilakukan pada saat 

yang paling tepat bagi Wajib Pajak yaitu pada saat 

penghasilan diperoleh. Pajak Pertambahan Nilai adalah 

pajak tidak langsung dimana pengenaan pajaknya 

dilakukan pada saat Barang atau Jasa dikonsumsi oleh 

masyarakat. Konsumsi Barang dan Jasa ini 

menunjukkan bahwa penanggung beban pajak 

mempunyai kemampuan untuk membeli atau 

memperoleh barang dan jasa tersebut. 

d. Asas Efisiensi (Efficiency) 

Asas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak harus 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehematan 

yaitu biaya pemungutan tidak boleh melebihi pajak yang 

dikumpulkan. Penerimaan pajak secara umum telah 

menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Dari 

data penerimaan yang ada, pemungutan pajak ini telah 

dengan jelas menunjukkan dan memenuhi asas efisiensi 

dimana penerimaan pajak jauh lebih besar dari biaya 

yang dikeluarkan. 

Selain keempat asas tersebut, Professor Rochmat 

Soemitro mengemukakan empat syarat yang harus dipenuhi 

dalam penyusunan sebuah undang-undang yaitu: 

a. syarat Yuridis dimana undang-undang yang bersifat 

normatif harus memberikan kepastian hukum; 

b. syarat Ekonomis dimana pemungutan pajak tidak boleh 

menghambat perekonomian dan kepentingan umum; 

c. syarat Finansiil yang menyatakan bahwa biaya 

pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan 

pajak; 
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d. syarat Sosiologis yaitu bahwa pemungutan pajak harus 

memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada 

saat itu. 

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

juga harus memenuhi beberapa asas sebagai berikut: 

a. destination principle 

Asas ini mengandung pengertian bahwa hak pemajakan 

terdapat pada negara tujuan barang/jasa tersebut 

dikonsumsi. Jika barang diimpor maka akan kena pajak, 

tetapi jika barang diekspor, maka tidak akan dikenakan 

pajak. 

b. netralitas 

Asas ini mengandung pengertian bahwa Pajak 

Pertambahan Nilai dikenakan atas barang dan/atau jasa 

baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang 

diimpor, sehingga kompetisi antara komoditi impor 

dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh Pajak 

Pertambahan Nilai.91 

c. domestic consumption 

Asas ini mengandung pengertian bahwa Pajak 

Pertambahan Nilai dikenakan atas setiap konsumsi 

barang dan/atau jasa di dalam negeri. 

 

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang 

Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 

1. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan 

a. Pengaturan terkait Pengusaha Kena Pajak 

a) Kondisi yang ada dan permasalahan yang 

dihadapi 

                                                             
91 Sukardji, Untung. 2014. Pajak Pertambahan Nilai-Edisi Revisi 2014. Rajawali Pers. Jakarta. 

Halaman 33.  
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan 

batasan Pengusaha Kecil Nomor 648/KMK.04/1994 

yaitu penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah 

nilai peredaran bruto tidak lebih dari Rp240.000.000,00 

(dua ratus empat puluh juta rupiah) atau penyerahan 

Jasa Kena Pajak dengan jumlah nilai bruto tidak lebih 

dari Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah, 

atau penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena 

Pajak dengan nilai peredaran bruto Rp240.000.000,00 

(dua ratus empat puluh juta rupiah) jika Barang Kena 

Pajak lebih dari 50% dari peredaran bruto atau 

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) jika 

Jasa Kena Pajak dari 50% peredaran bruto. 

Dalam era reformasi pada tahun 2000, 

perkembangan sosial ekonomi dan  politik berlangsung 

sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan 

yang pernah dilakukan belum dapat menampung 

perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai 

kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang 

Perpajakan yang antara lain 92 kurang memberikan 

kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksankan 

kewajibannya dan kurang memberikan kepastian hukum 

serta kurang sederhana. 

                                                             
92Direktorat Jenderal Pajak,  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah:Penjelasan Umum.Tatanusa.2009. 
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Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka 

dilakukan perubahan UU PPN yang kedua yaitu Undang-

Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN 18/2000), 

dengan sasaran menciptakan sistem perpajakan yang 

adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

serta dapat mengamankan dan meningkatkan 

penerimaan negara.  Adapun salah satu perubahan yang 

dilakukan antara lain kemudahan perpajakan atas 

transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha 

atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi 

diberikan.  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2000 tersebut, perlu ditetapkan Keputusan 

Menteri Keuangan batasan Pengusaha Kecil Nomor 

552/KMK.04/2000 yaitu penyerahan Barang Kena Pajak 

dengan jumlah nilai peredaran bruto tidak lebih dari 

Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) 

atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah nilai 

bruto tidak lebih dari Rp180.000.000,00 (seratus 

delapan puluh juta rupiah), atau penyerahan Barang 

Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan nilai peredaran 

bruto Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta 

rupiah) jika Barang Kena Pajak lebih dari 50% dari 

peredaran bruto atau Rp180.000.000,00 (seratus 

delapan puluh juta rupiah) jika Jasa Kena Pajak dari 

50% peredaran bruto. Dalam rangka menyesuaikan 

situasi dan kondisi perekonomian saat ini dan untuk 

lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai bagi pengusaha kecil yang 

memenuhi batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak 



102 

ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

571/KMK.03/2003 yang berlaku sejak 1 Januari 2004 

yaitu Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama 

satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah 

peredaran bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan satu 

bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan 

atau penerimaan brutonya melebihi batas, paling lambat 

akhir bulan berikutnya. 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta 

pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek Pajak 

Pertambahan Nilai.Perkembangan ekonomi yang sangat 

dinamis baik tingkat nasional, regional, maupun 

internasional terus menciptakan jenis serta pola 

transaksi bisnis yang baru. Dalam rangka perubahan 

yang sangat pesat tersebut, perlu dilakukan pembaruan 

dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai  yang ketiga yaitu dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN 42/2009). Tujuan 

dari perubahannya beberapa diantaranya untuk 

meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Perkembangan 

transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis 

dan pola transaksi yang perlu ditegaskan lebih lanjut 

pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak 
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Pertambahan Nilai dan untuk mengurangi biaya 

kepatuhan. Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan 

Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik 

biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka 

melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya 

pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Undang-

Undang 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang  dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah mulai berlaku sejak 1 

April 2009 dan sampai sekarang masih berlaku. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2009 tersebut, Menteri Keuangan menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 

tentang Batasan Pengusaha Kecil dimana pengusaha 

kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto 

dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 

rangka kegiatan usahanya. Pengusaha kecil dapat 

memilih untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. Pengusaha wajib melaporkan usahanya 

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku 

jumlah peredaran brutonya melebihi Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah bulan saat brutonya melebihi 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Batasan 
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pengusaha kecil tersebut kemudian diubah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang 

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai yang 

mengatur bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha 

yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan 

jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto 

tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah). Dalam hal pengusaha telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah 

peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 

satu tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha 

Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan 

pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

 

b) Permasalahan yang terkait dengan Subjek Pajak 

Permasalahan tentang Pengusaha Kena Pajak 

diperoleh dari kegiatan inventarisasi masalah yang 

berasal dari Unit Eselon II di lingkungan DJP. 

Berdasarkan daftar inventarisasi masalah dimaksud, 

terdapat tujuh pokok isu utama permasalahan yang 

terkait Pengusaha Kena Pajak, yaitu: 

1) Pengaturan tentang definisi dan ruang lingkup dari 

Pengusaha Kena Pajak.  

a) Pengertian Pengusaha Kena Pajak bersifat broad 

definition atau tidak, sehingga misalnya dapat 

mencakup  badan dan lembaga pemerintah. 
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b) Grup yang terikat dalam hubungan kepemilikan 

saham dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan 

atau tidak dalam hal penerapan PPnBM. 

c) Pilihan antara prinsip sentralisasi atau 

desentralisasi cabang dan pusat yang dijadikan 

acuan untuk menentukan pengukuhan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. 

d) Kemungkinan pendekatan PPN dapat digunakan 

untuk menjadikan Subjek Pajak luar negeri 

sebagai BUT hanya untuk kepentingan 

pelaksanaan penerapan PPN saja, misalnya jasa 

maklon dari Subjek Pajak luar negeri yang hasil 

produksinya di jual di dalam negeri. 

e) Hubungan istimewa sebagai salah satu kriteria 

dalam menentukan kewajiban sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. 

2) Pengaturan tentang penerapan threshold Pengusaha 

Kena Pajak. 

a) Pertimbangan, penentuan, dan cakupan threshold 

yang menjadi salah satu syarat penentuan 

Pengusaha Kena Pajak. 

b) Penetapan nilai threshold, satu macam atau 

bermacam-macam tergantung jenis atau sektor 

usaha, tinggi atau rendah, atau bervariasi 

berdasarkan kriteria tertentu. 

3) Pengaturan tentang saat pengukuhan (registrasi 

Pengusaha Kena Pajak). 

a) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menggunakan 

pendekatan mandatory atau tetap diperkenankan 

voluntary. 
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b) Kriteria pengusaha yang tidak diperkenankan 

sama sekali untuk meminta pengukuhan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (non-Pengusaha Kena 

Pajak). 

4) Pengaturan tentang saat pencabutan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. 

a) Syarat subjektif dan objektif yang menjadi dasar 

sebagai pengusaha tidak lagi menjadi Pengusaha 

Kena Pajak. Syarat dimaksud bersifat kumulatif 

atau tidak. 

b) Syarat lain yang sekiranya dapat digunakan 

sebagai dasar untuk pencabutan Pengusaha Kena 

Pajak, misalnya:time limitation seorang Pengusaha 

Kena Pajak tidak melakukan kegiatan usaha. 

5) Pengaturan tentang pemusatan Pengusaha Kena Pajak 

(batasan pemusatan). 

a) Pertimbangan pemusatan PPN. 

b) Pemusatan dilakukan untuk cabang dan pusat 

saja, ataukah batasan pemusatan dapat diperluas 

sehingga mencakup perusahaan dalam satu group 

atau kriteria lain. 

6) Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan sanksi bagi 

Pengusaha Kena Pajak. 

a) Kewajiban dan hak seorang pengusaha sebagai 

Pengusaha Kena Pajak muncul saat pengukuhan 

atau saat mulai syarat sebagai Pengusaha Kena 

Pajak dipenuhi. 

b) Pemberlakuan sanksi atas Pengusaha Kena Pajak 

yang tidak memenuhi kewajibannya, saat 
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dikukuhkan atau saat mulai syarat sebagai 

Pengusaha Kena Pajak dipenuhi. 

7) Pengaturan tentang Wajib Pungut (WAPU), dan hak 

serta kewajiban sebagai WAPU. 

Penunjukan WAPU hanya terbatas pada bendahara 

pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) atau melibatkan juga pihak lain. 

Dari pembahasan berbagai teori, azas hukum, dan 

benchmarking yang telah dilakukan, berikut ini adalah 

hasil kajian atas kebijakan terkait dengan permasalahan 

terkait PKP. Tujuan utama yang menjadi dasar dalam 

penentuan kebijakan adalah pencapaian penerimaan PPN 

yang optimal. Penentuan kebijakan yang utama dalam 

pengaturan tentang PKP adalah terkait dengan 

penentuan cakupan dari definisi PKP dan batasan 

sebagai PKP. Identifikasi masalah berikutnya yaitu 

tentang saat pengukuhan dan saat pencabutan sebagai 

PKP adalah konsekuensi dari kebijakan yang diambil 

untuk identifikasi masalah yang pertama. Kemudian 

kebijakan Wajib Pungut atau Pemungut PPN dalam 

sistem administrasi PPN, merupakan kajian yang terakhir 

dari pengaturan tentang PKP.  

1) Cakupan PKP dan threshold sebagai PKP 

Analisis SWOT digunakan untuk menguji 

kebijakan ini dengan melihat kekuatan (strengths), 

kelemahan (weaknesses) dari kebijakan tersebut, 

berbagai peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 

yang dapat menguatkan atau melemahkan kebijakan 

tersebut, khususnya dalam pelaksanaannya. 
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Tabel 14. Kebijakan yang Diuji Definisi PKP/Cakupan PKP dan 

Batasan Omzet/Threshold sebagai PKP 

 

SWOT Analysis 

atas Kebijakan 

yang Diuji : 

Cakupan PKP dan 

Batasan/Threshold 

sebagai PKP  

Strength (S) 

S1. Adanya roadmap 

perbaikan 

sistem/desain 

administrasi PPN   

S2. Adanya roadmap 

penambahan jumlah 

pegawai untuk DJP 

menjadi 60.000 pegawai 

s.d. tahun 2017  

S3. Adanya perbaikan 

dalam pengelolaan SDM 

dalam organisasi yang 

mampu meningkatkan 

kualitas SDM  

Weaknesses (W) 

W1. Kapasitas 

administrasi 

perpajakan saat ini 

belum memadai baik 

dari sisi TI dan juga 

SDM (kualitas dan 

kuantitas sehingga 

pengenaan PKP secara 

luas tanpa batasan 

dapat menyebabkan 

biaya administrasi yang 

tinggi bagi negara dan 

biaya kepatuhan yang 

tinggi bagi PKP 

(khususnya pengusaha 

kecil) 

W2. Struktur 

penerimaan PPN di 

Indonesia saat ini 

memiliki pola 90:10 

sehingga memasukkan 

pengusaha kecil 

(kelompok hard to tax) 

sebagai PKP ke dalam 

sistem akan membuat 

tidak fokus dan tidak 

efisien dalam 
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pengawasan karena 

kondisi saat ini 

kapasitas administrasi 

dan sumber daya 

terbatas. 

 SO (Offensive) Strategy WO (Competitive) 

Strategy 

Opportunities (O) 

O1. Tingkat 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

semakin 

meningkat 

memberikan 

peluang untuk 

meningkatkan 

penerimaan 

perpajakan 

O2. Perkembangan 

teknologi informasi  

O3. Contoh 

keberhasilan di 

beberapa negara 

dalam 

menerapkan 

pengaturan PKP 

tanpa threshold 

yang umumnya 

disertai dengan 

penerapan 

 

S1, S2, S3;O1 

Peluang untuk 

meningkatkan 

penerimaan perpajakan 

dari hasil pertumbuhan 

ekonomi dapat diraih 

dengan menerapkan 

tanpa batasan karena 

subjek pemajakan 

semakin luas, setiap 

rantai transaksi dapat 

dikenai pajak (no broken 

chain), dan tidak ada 

ketentuan terkait 

threshold yang dapat 

digunakan untuk 

melakukan VAT 

avoidance, hal ini dapat 

dilakukan dengan 

memanfaatkan hasil 

perbaikan sistem 

administrasi PPN dan 

 

W1; O1,O2 

Peluang pertumbuhan 

ekonomi untuk 

menggali potensi 

perpajakan yang ada 

dapat dimanfaatkan 

hanya atau apabila 

kapasitas administrasi 

dapat ditingkatkan 

sehingga biaya 

administrasi bagi 

negara dan biaya 

kepatuhan yang harus 

dikeluarkan oleh PKP 

menjadi rendah, 

apabila telah tercapai 

maka kebijakan PKP 

yang luas dan tanpa 

threshold baik untuk 

diterapkan untuk 

mencapai penerimaan 

PPN yang optimal. 



110 

simplified method pertambahan jumlah 

dan kualitas SDM yang 

meningkatkan kapasitas 

administrasi menjadi 

efisien dan efektif. 

S1;O3 

Kebijakan PKP yang 

luas dan tanpa 

threshold dapat 

dilakukan dengan 

rampungnya 

pembenahan sistem 

administrasi PPN yang 

disertai dengan 

penerapan simplified 

method seperti halnya 

dilakukan di berbagai 

negara agar 

kesederhanaan dalam 

pengaturan tercermin 

dalam pelaksanaanya.  

S3; O1 

Penambahan jumlah 

SDM dan peningkatan 

kapasitas administrasi 

perpajakan memberikan 

kekuatan untuk 

melaksanakan 

administrasi perpajakan 

yang dapat menangkap 

 

W2; O2 

Dengan memanfaatkan 

perkembangan 

teknologi informasi, 

administrasi 

perpajakan dapat 

secara lebih efisien dan 

efektif  dalam meng-

capture database yang 

lebih luas sehingga 

struktur penerimaan 

PPN di masa yang akan 

datang tidak lagi hanya 

bertumpu pada 10% 

PKP yang 

menyumbangkan 90% 

(pola 90:10), apabila 

hal ini telah tercapai 

maka kebijakan PKP 

yang luas dan tanpa 

threshold baik untuk 

diterapkan untuk 

mencapai penerimaan 

PPN yang optimal.    

O3,O1; W2 

Penerapan simplified 

method yang 

memudahkan bagi 

pengusaha kecil, yang 
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peluang pertumbuhan 

kegiatan ekonomi di 

masyarakat untuk 

menggali potensi 

perpajakan sehingga 

penerapan kebijakan 

PKP yang luas dan 

tanpa threshold dapat 

dilaksanakan. 

jumlahnya semakin 

banyak seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi 

masyarakat, untuk 

melaporkan pajak 

(dapat disebut 

kelompok hard to tax) 

dapat membantu dalam 

mendorong 

peningkatan peranan 

kelompok ini dalam 

struktur penerimaan 

PPN sehingga potensi 

penerimaan PPN 

semakin tergali. 

 ST (Conservative) 

Strategy 

WT (Defensive) Strategy 

Threats (T) 

T1. 

Penolakan dari 

masyarakat 

khususnya 

pengusaha kecil 

terkait biaya 

kepatuhan 

menjadi PKP yang 

tinggi 

dibandingkan 

dengan omzet 

mereka, dan 

 

T1,T2;S1 

Penolakan dari 

masyarakat dapat 

dijawab dengan 

diberikan ruang bagi 

pengusaha kecil yang 

benar-benar memang 

membutuhkan 

perlakuan khusus. 

Sehingga kebijakan 

threshold yang diambil 

adalah pemberian batas 

 

T1,T2; W1,W2 

Penolakan dari 

masyarakat pengusaha 

kecil dan potensi 

kegagalan penerapan 

kebijakan tanpa 

batasan bagi PKP 

dijawab dengan 

memberikan batasan 

PKP yang tinggi yaitu 

batasan PKP yang 

hanya dapat benar-
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menganggap 

sistem dan desain 

administrasi 

perpajakan tidak 

adil. 

 

T2. Contoh 

kegagalan 

beberapa negara 

yang tidak berhasil 

dalam penerapan 

tanpa batasan 

untuk PKP, 

umumnya dialami 

negara-negara 

dengan kondisi 

kapasitas 

administrasi yang 

tidak memadai     

threshold bagi 

pengusaha kecil dengan 

batasan yang rendah. 

Namun hal ini tidak 

dapat dijadikan sebagai 

ruang untuk 

menghindar pajak bagi 

yang tidak berhak 

karena kapasitas dan 

desain administrasi PPN 

telah mampu 

menangkap atau 

memonitor VAT 

avoidance.     

T2; S3 

Kegagalan di beberapa 

negara dalam 

penerapan tanpa 

batasan untuk PKP 

yang disebabkan 

lemahnya administrasi 

dapat 

dijawab/tergantung 

dengan pelaksanaan 

peningkatan jumlah 

SDM dan 

pengimplementasian 

roadmap perbaikan 

sistem administrasi 

PPN.   

benar di-cover oleh 

sistem dan desain 

administrasi PPN, 

sehingga penolakan 

dari masyarakat dan 

kemungkinan 

kegagalan dapat 

diperkecil. 
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Dari hasil analisis SWOT terhadap kebijakan 

definisi PKP dan batasan dalam penentuan seorang 

Pengusaha sebagai PKP dapat diperoleh empat 

alternatif strategi kebijakan yang dapat diambil: 

a) Kebijakan yang bersifat berani (offensive), untuk 

mencapai tujuan penerimaan PPN yang optimal 

yaitu dengan menerapkan kebijakan PKP yang luas 

tanpa adanya threshold omzet, yaitu semua pihak 

yang melakukan penyerahan yang terutang PPN 

adalah pengusaha, batasannya ada di definisi 

pengusaha dan di pengaturan tentang objek pajak, 

yaitu apakah penyerahan dimaksud termasuk 

dalam definisi penyerahan dalam ketentuan atau 

pengaturan dalam undang-undang. Pelaksanaan 

kebijakan ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa 

kapasitas dan desain administrasi PPN yang ada 

telah mampu untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan dan pendeteksian dengan lebih efisien 

dan efektif sehingga biaya administrasi bagi negara 

dan biaya kepatuhan bagi PKP menjadi rendah.  

b) Kebijakan yang bersifat bersaing (competitive), 

dalam arti kebijakan ini adalah kebijakan yang di 

satu sisi tetap berupaya untuk mencapai hasil 

penerimaan perpajakan yang sebanyak-banyaknya 

dengan menerapkan PKP yang luas dan tanpa 

threshold berdasarkan omzet, namun tetap 

memperhatikan keberpihakan kepada pengusaha 

kecil dengan memberikan simplified method dalam 

pelaksanaan kewajibannya sebagai PKP. 
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c) Kebijakan yang bersifat konservatif, untuk 

mencapai tujuan penerimaan PPN yang optimal 

namun dengan tetap mempertimbangkan adanya 

perlakuan khusus bagi pengusaha-pengusaha kecil 

yang memang benar-benar membutuhkan 

perlakuan khusus dengan pertimbangan rasa 

keadilan dan keberpihakan kepada pengusaha 

kecil, sehingga kebijakan yang diambil adalah 

penerapan threshold berdasarkan omzet dengan 

nilai yang rendah, yaitu hanya untuk pengusaha-

pengusaha yang dianggap benar-benar 

membutuhkan untuk dikecualikan dari kewajiban 

sebagai PKP. 

d) Kebijakan yang bersifat bertahan (defensive) dalam 

arti kebijakan ini tidak menganggap pencapaian 

tujuan peningkatan penerimaan PPN yang optimal 

sebagai pertimbangan utama, yang menjadi 

pertimbangan utama adalah bagaimana suatu 

sistem dan desain administrasi PPN (TI, SDM yang 

ada) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan efektif dan efisien, sehingga semakin 

sedikit PKP yang ada dalam sistem, maka semakin 

efektif dan efisien pengawasan dan administrasi 

dapat dilakukan terhadap para PKP tersebut. PKP 

yang masuk dalam sistem harus sangat selektif 

yang tercermin dalam pengaturan PKP dengan 

batasan atau threshold berdasarkan omzetyang 

tinggi.   

Dengan mempertimbangkan keseluruhan 

alternatif strategi untuk mencapai tujuan peningkatan 
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penerimaan PPN yang optimal, strategi yang kompetitif 

dan konservatif adalah kombinasi kebijakan yang 

dianggap paling memadai yaitu dengan kebijakan 

definisi/cakupan PKP yang luas namun tetap dibuka 

pengaturan tentang pengecualian sebagai PKP dengan 

batasan berdasarkan omzet sampai dengan maksimal 

tertentu untuk mengakomodasi kebijakan dalam 

rangka keadilan dan keberpihakan terhadap 

pengusaha kecil, namun threshold tersebut dapat 

diturunkan menjadi nol (tanpa batasan/semua 

Pengusaha adalah PKP) dan disertai dengan penerapan 

simplified method untuk pengusaha kecil sampai 

dengan batasan tertentu.  

Pertimbangan utama dalam penerapan threshold 

ini adalah kapasitas dan desain administrasi yang 

mampu melakukan pengawasan dan audit yang 

memadai, namun mengingat tujuan pengaturan 

adalah agar tercapai peningkatan penerimaan yang 

optimal maka yang menjadi pertimbangan utama 

lainnya adalah agar pihak-pihak pelaku ekonomi yang 

berada di luar sistem dapat masuk ke dalam sistem, 

sehingga potensi perpajakan yang tercipta dari 

pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan.  

2) Saat Pengukuhan dan Saat Pencabutan 

Saat pengukuhan dan saat pencabutan PKP, 

pengaturannya terkait dengan pengaturan tentang 

definisi/cakupan PKP dan batasan sebagai PKP.  

a) Saat Pengukuhan 

(1) Saat pengaturan mengatur mengenai adanya 

batasan sebagai PKP, maka saat 
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pengukuhannya adalah saat pengusaha 

memenuhi syarat sebagai PKP diwajibkan 

untuk melakukan pendaftaran sebagai PKP 

(mandatory registration). Bagi pengusaha yang 

belum memenuhi syarat sebagai PKP, maka 

yang bersangkutan tidak dapat mendaftarkan 

diri sebagai PKP. 

(2) Saat pengaturan tentang PKP menyatakan 

bahwa tidak ada batasan sebagai PKP, dalam 

arti semua pengusaha yang melakukan 

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena 

pajak, maka kewajiban dia sebagai PKP 

muncul saat melakukan penyerahan yang 

terutang PPN. Dengan pengaturan ini, tidak 

diperlukan lagi pengaturan tentang 

pendaftaran sebagai PKP. 

b) Saat Pencabutan 

(1) Saat pengaturan mengatur mengenai adanya 

batasan sebagai PKP, pencabutan secara 

jabatan oleh otoritas perpajakan atau secara 

sukarela atas permintaan PKP dilakukan saat 

pengusaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

PKP. 

(2) Saat pengaturan mengatur bahwa tidak ada 

batasan sebagai PKP, tidak proses pencabutan 

sebagai PKP, kewajiban sebagai PKP tidak lagi 

dilaksanakan apabila badan dibubarkan, atau 

orang pribadi meninggal dunia. 

3) Pemungut PPN (WAPU) 
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Sistem pemungutan oleh Pemungut PPN pada 

dasarnya dilakukan untuk kepentingan peningkatan 

efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, 

dengan demikian dalam sistem pemungutan PPN oleh 

Pemungut PPN tetap dipertahankan. Namun 

mengingat perbaikan sistem dan desain administrasi 

perpajakan yang telah memiliki kapasitas yang 

memadai dalam melakukan pengawasan dan audit, 

maka dalam tahap ini, hanya bendaharawan 

pemerintah yang diwajibkan sebagai Pemungut PPN. 

Pertimbangan hanya bendaharawan pemerintah 

adalah untuk meyakini bahwa pajak yang berasal dari 

APBN atau APBD telah disetorkan ke kas negara. 

Namun apabila untuk pertimbangan yang sama, yaitu 

untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas 

administrasi perpajakan, kebijakan Pemungut PPN ini 

dapat diperluas seperti pengaturan saat ini. Namun 

ada caveat terkait dengan pengaturan Pemungut PPN 

yang luas seperti yang diatur saat ini yang justru akan 

menyebabkan inefisiensi administrasi perpajakan, 

yaitu adanya peningkatan biaya administrasi yang 

meningkat bagi pemerintah karena sumber daya 

banyak dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan 

lebih bayar atas PKP dalam hal kebijakan 

pengembalian kelebihan pajak untuk penyerahan 

kepada Pemungut PPN seperti yang berlaku saat ini. 

 

c) Praktik di Negara-Negara Lain (Benchmarking) 

1. Republik Korea Selatan 
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a. Pengaturan tentang definisi dan ruang lingkup 

Pengusaha Kena Pajak.  

Berdasarkan Pasal 2, Bab I Ketentuan Umum, 

Undang-Undang PPN Korea Selatan Nomor 9915 

Tahun 2010, diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak 

adalah setiap pengusaha baik orang maupun badan 

yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak baik untuk tujuan 

mencari keuntungan ataupun tidak. Ruang lingkup 

dari pengertian pengusaha adalah badan, orang 

pribadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

lembaga pemerintah daerah, yayasan dan organisasi 

lainnya. Definisi Pengusaha Kena Pajak yang sangat 

luas tersebut memberikan implikasi bahwa semua 

pihak yang melakukan penyerahan yang terutang 

PPN wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan 

menjadi Pengusaha Kena Pajak. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi terjadinya distorsi sebagai akibat 

dari putusnya rantai transaksi. 

b. batasan (threshold) 

Korea Selatan menerapkan threshold system 

dalam sistem administrasi PPN. Threshold system 

yang dijalankan tersebut berdasarkan peredaran 

usaha (omzet) termasuk nilai PPN selama satu tahun. 

Dikecualikan dari penggunaan sistem ini adalah 

Pengusaha Kena Pajak di bidang pertambangan, 

industri, profesi seperti pengacara, akuntan, grosir 

dan industri real estate. Threshold system ini 

bertujuan untuk membedakan perlakuan PPN antara 

PKP yang menerapkan skema PPN secara normal 
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yaitu Pajak Keluaran dan pengkreditan Pajak 

Masukan (PK-PM) dengan PKP yang menerapkan 

skema PPN secara sederhana (simplified method). 

Penerapan PPN secara sederhana ini sudah 

dijalankan di Korea Selatan sejak pertama kali sistem 

PPN diperkenalkan yaitu pada tahun 1977, dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

- jumlah pengusaha dengan peredaran usaha 

tertentu yaitu kurang dari 12 juta Korea Won 

(KRW) sebanyak 80%; 

- dalam rangka menghindari perlawanan atas 

pengenalan PPN yang baru dari pengusaha kecil; 

dan 

- kemudahan bagi pengusaha yang dikecualikan 

dari pembukuan.  

Korea Selatan menetapkan threshold sebesar 12 

juta KRW untuk PKP yang menerapkan PPN dengan 

simplified method pada tahun 1977 dan kemudian 

pada tahun 2010, pemerintah menaikkan threshold 

menjadi sebesar 48 juta KRW. Implementasi 

threshold ini mempunyai dampak yang sangat 

signifikan terhadap jumlah perubahan rasio PKP 

yang menerapkan simplified method dari jumlah PKP 

secara keseluruhan (Ministry of Strategy and 

Finance, Korea, 2011). Hal ini diilustrasikan pada 

gambar berikut: 
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Gambar 7. Rasio PKP yang Menerapkan 

Simplified Method dari Jumlah PKP 

secaraKeseluruhan 

Sumber: Ministry of Strategy and Finance, Korea, 2011 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada awal 

regim PPN diterapkan yaitu tahun 1977, hampir 80% 

jumlah PKP di Korea Selatan memilih untuk 

menggunakan simplified method dalam menghitung 

PPN yang terutang. Kemudian, dalam kurun waktu 

tiga tahun sejak pengenalan sistem PPN tersebut, 

rasio jumlah PKP yang menerapkan simplified method 

masih relatif stabil yaitu di atas 75%. Namun, rasio 

tersebut menurun secara signifikan pada tahun 

1990, tahun 2000 dan tahun 2009 yaitu sebesar 

65%; 50,6%; dan 36,4%. Dari gambaran tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penerapan threshold pada 

sistem administrasi PPN di Korea Selatan berjalan 

sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rasio 

PKP yang menggunakan simplified method semakin 

menurun dan bergeser menuju mekanisme normal 

yaitu PK-PM. Pergeseran tersebut memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap penerimaan PPN 

di negeri ginseng tersebut.  
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Melihat sistem threshold tersebut berdampak 

positif terhadap sistem administrasi dan penerimaan 

PPN, pemerintah Korea Selatan mulai menaikkan 

kembali jumlah threshold menjadi sebesar 48 juta 

KRW pada tahun 2010. Dengan kenaikan jumlah 

threshold tersebut, pemerintah Korea Selatan 

berharap: 

a) jumlah penerimaan PPN meningkat lebih tinggi;  

b) jumlah PKP yang menggunakan mekanisme 

normal PK-PM dan masuk dalam database 

meningkat;  

c) biaya administrasi dapat ditekan lebih kecil;dan  

d) biaya kepatuhan dari sisi PKP juga lebih rendah. 

Penerapan threshold method berdampak pada 

pengaturan perpajakan yang lebih sederhana yaitu : 

a) Penyederhanaan dalam penghitungan PPN yang 

terutang dengan formula sebagai berikut: 

 

 

*)rate per sektor93 ini nilainya berbeda dan terbatas 

untuk beberapa sektor dan Pajak Masukan atas 

pembelian BKP/JKP tidak dapat dikreditkan. 

 

b) Penyederhanaan dalam pelaporan dan penyetoran 

pajak yang terutang. Secara umum Masa Pajak 

yang diatur dalam undang-undang PPN Korea, 

terbagi dalam dua periode yaitu: 

(1) Periode pertama: Tanggal 1 Januari sampai 

dengan 30 Juni 

                                                             
93Berdasarkan bahan paparan yang disajikan oleh Joosung Jun dalam Initiative for Policy Dialogue 

dengan tema “Korea’s Tax System: A Growth-Oriented Choice, pada bulan Oktober 2009 disebutkan 

bahwa nilai persentase dari masing-masing sektor yaitu 20% (manufacturing, electricity, gas/water, 
retail sales), 30% (agriculture, hunting, forestry, fishing, construction, agent, intermediary, contract, 

other services) dan40% (restaurants, hotels, transportation, storage, communication). 

PPN terutang = ∑ penjualan Masa Pajak tertentu x rate per sektor* x 10% 
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(2) Periode kedua: Tanggal 1 Juli sampai dengan 

31 Desember 

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan 

simplified method, periode pelaporan SPT Masa PPN 

dan penyetoran PPN yang terutang yaitu dalam 

waktu 25 hari sejak berakhirnya Masa Pajak.  

c. pendaftaran dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak  

Bagi pengusaha yang baru memulai kegiatan 

usaha harus melaporkan kegiatan usahanya untuk 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak paling 

lambat 20 hari sejak kegiatan usahanya mulai untuk 

dijalankan. Namun demikian, pengusaha dapat juga 

mendaftarkan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak sebelum kegiatan usahanya mulai 

dijalankan. Setelah pengusaha mendaftarkan diri 

untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, 

otoritas pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar 

harus menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak. Dalam hal terjadi peristiwa penutupan 

usaha atau pemilik usaha meninggal, maka 

dibuatkan laporan untuk pencabutan Pengusaha 

Kena Pajak (Korea Taxation,2012, hal 168). 

d. isu lain yang masih terkait dengan pembahasan 

subjek PPN 

1) Reverse Charge 

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang PPN 

Korea Selatan Nomor 9915 Tahun 2010 diatur bahwa 

seseorang yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak atau 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar negeri 

(perusahaan asing atau orang asing) maka PPN yang 
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terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pihak 

yang memanfaatkan. Dengan persyaratan 

perusahaan asing/orang asing tersebut: 

- tidak mempunyai BUT di Korea Selatan;  

- melakukan penyerahan JKP yang tidak 

disebabkan atau tidak berkaitan dengan sebuah 

tempat di Korea Selatan. 

 

2) Tax Manager 

Dalam hal pengusaha secara nyata tidak berada 

di tempat usaha di Korea Selatan dan berniat tinggal 

di luar negeri selama lebih dari enam bulan, maka 

pengusaha tersebut dapat menunjuk seorang tax 

manager yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk 

menangani pelaporan dan penyetoran PPN terutang 

dan wajib memberitahukan tax manager tersebut 

kepada otoritas pajak. 

 

2. Australia. 

Australia menerapkan Goods and Services Tax 

(GST) sebagai pajak konsumsi di negaranya. GST 

pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Juli 

2000.Threshold pendaftaran GST adalah A$75,000 

(atau A$150,000 untuk badan nirlaba). Penghitungan 

threshold dilakukan ke masa lalu dan masa depan 

berdasarkan hal-hal berikut: 

- Peredaran/turnover GST yang berjalan yaitu 

jumlah penyerahan yang dilakukan atau akan 

dilakukan pada bulan berjalan ditambah 11 bulan 

sebelumnya. 



124 

- Peredaran/turnover GST yang diproyeksikan yaitu 

jumlah penyerahan yang dilakukan atau akan 

dilakukan pada bulan berjalan ditambah 11 bulan 

yang akan datang. 

Turnover tidak termasuk turnover dari 

penyerahan barang tidak kena pajak (exempt 

supplies), penyerahan yang tidak berhubungan 

dengan Australia dan penyerahan tipe tertentu. 

Otoritas Pajak Australia/Australian Taxation Office 

(ATO), memungkinkan entitas yang memiliki turnover 

di bawah threshold untuk secara sukarela 

mendaftarkan diri (voluntary registration) jika entitas 

itu menjalankan sebuah perusahaan. 

Namun demikian, sebuah entitas yang berhenti 

menjalankan perusahaan harus membatalkan 

registrasi GST-nya. Entitas tersebut harus 

memberitahukan ATO bahwa dia sudah tidak berhak 

untuk terdaftar dalam 21 hari sejak berhentinya 

operasi. Entitas yang tidak lagi memenuhi syarat 

untuk terdaftar dapat membatalkan 

registrasinya.Namun, Komisioner Pajak tidak 

berkewajiban membatalkan pendaftaran jika bisnis 

tersebut terdaftar kurang dari 12 bulan. 

Dua atau lebih entitas yang memenuhi prasyarat 

tertentu dan berhubungan erat dapat membentuk 

grup GST (GST group) yang akan diperlakukan 

sebagai satu entitas untuk tujuan GST. Semua kredit 

pajak untuk grup ini akan diberikan kepada salah 

satu anggota perwakilan. Pelaporannya juga 

dilakukan oleh satu anggota tersebut. Perwakilan ini 
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harus merupakan penduduk Australia. Namun, 

nonresident boleh menjadi salah satu anggota grup. 

Transaksi antar anggota grup tidak dikenakan GST. 

Syarat untuk bergabung dalam satu grup GST adalah 

adanya kepemilikan bersama 90% atau lebih dalam 

kekuatan pemungutan suara (voting power), hak 

untuk menerima dividen dan hak untuk menerima 

distribusi modal.  

Cabang sebuah entitas di Australia dapat 

terdaftar secara terpisah sebagai GST branch, dengan 

nomor identitas GST terpisah. Terdapat aturan dan 

syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

mendaftarkan diri secara terpisah. Dan jika cabang 

itu sudah terdaftar sebagai anggota GST group maka 

tidak dapat lagi mendaftar sebagai GST branch. 

Mengenai nonresident entities, GST juga 

dikenakan atas penyerahan dan impor yang 

dilakukan oleh nonresident. Nonresident tidak perlu 

menunjuk perwakilan keuangan atau perwakilan 

pajak untuk GST, namun dapat menunjuk resident 

agent yang akan membayar GST tersebut. 

Nonresident harus terdaftar tapi tidak perlu 

melaporkan GST-nya jika semua penyerahan dan 

perolehannya dilakukan melalui resident agent. 

Nonresident juga dapat memilih untuk tidak 

terdaftar, namun melakukan penyerahan dengan 

prosedur voluntary reverse charge dengan 

persetujuan lawan transaksinya. 

Prosedur voluntary reverse-charge dimana GST 

atas penyerahan kena pajak terutang oleh penerima 
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dan bukan oleh penjual dapat dilakukan jika semua 

hal di bawah ini terpenuhi: 

a) penjual adalah nonresident; 

b) penjual tidak menyerahkan melalui pengusaha 

yang dijalankan di Australia; 

c) pembeli terdaftar (atau seharusnya terdaftar); dan 

d) penjual dan pembeli setuju bahwa GST terutang 

oleh pembeli. 

Voluntary reverse charge tidak berlaku dalam 

keadaan sebagai berikut: 

a) jika compulsory reverse charge berlaku; atau 

b) jika penyerahan dibuat oleh nonresident melalui 

resident agent. 

Selain voluntary reverse charge, ada juga yang 

disebut dengan compulsory reverse charge yang 

berlaku dengan syarat-syarat berikut: 

a) penerima penyerahan terdaftar (atau seharusnya 

terdaftar); 

b) penyerahannya “for consideration”; 

c) penerimanya mendapat penyerahan seutuhnya 

atau sebagian untuk tujuan bisnis yang 

dilakukan olehya di Australia; dan 

d) perolehan tidak dilakukan semata-mata untuk 

tujuan pengkreditan (yang tidak memenuhi syarat 

untuk pengkreditan PM penuh), dan penyerahan 

bukan merupakan 0% atau non GST. 

Compulsory reverse charge berlaku terutama 

atas bisnis yang melakukan penyerahan yang 

dikecualikan atau jika perolehan dihasilkan dengan 

tujuan private atau domestic.Reverse charge tidak 
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berlaku untuk konsumen pribadi, yang tidak 

terdaftar atau yang seharusnya terdaftar. 

 

3. New Zaeland 

New Zealand adalah negara yang pertama kali 

memperkenalkan konsep Goods and Services Tax 

(GST) sebagai pajak tidak langsung pada tahun 1985, 

yang diatur dalam Goods and Services Tax Act 

1985.Dalam New Zealand GST, Pengusaha Kena 

Pajak diistilahkan sebagai “registered person” yaitu 

setiap entitas usaha atau orang pribadi yang 

melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak 

(taxable supply) sehubungan dengan kegiatan usaha 

yang dilakukan di New Zealand. Batasan Pengusaha 

Kena Pajak sebesar NZ$60,000 (hampir setara 

dengan Rp585.000.000,00) dari total peredaran 

usaha (turnover) yang dihitung berdasarkan: 

- total peredaran usaha pada bulan berjalan 

ditambah dengan 11 bulan sebelumnya;atau 

- perkiraan jumlah peredaran usaha pada 11 bulan 

yang akan datang, ditambah dengan peredaran 

usaha pada bulan berjalan. 

Pendaftaran sukarela (voluntary registration) 

dimungkinkan untuk pengusaha kecil yang memiliki 

peredaran usaha kurang dari NZ$60,000 setahun. Di 

samping itu, pendaftaran pemusatan Pengusaha 

Kena Pajak dimungkinkan untuk grup usaha atau 

Pengusaha Kena Pajak lainnya dalam “suatu kendali 

usaha yang bersifat umum”. Suatu usaha dikatakan 

“dikendalikan” apabila suatu pihak memiliki 
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sedikitnya 66% atas hak suara (voting power) dalam 

perusahaan atau dalamcorporation’s common market 

value interests. Pengusaha Kena Pajak juga dapat 

melakukan pemusatan jika kondisi pengendalian 

berikut ini terpenuhi: 

- salah satu anggota grup mengendalikan anggota 

grup yang lain; 

- salah seorang atau badan di luar grup 

mengendalikan seluruh anggota grup usaha 

tersebut;atau 

- dua atau lebih anggota grup yang melakukan 

aktivitas yang terutang pajak dalam suatu 

persekutuan memiliki kontrol atas seluruh 

anggota dalam grup. 

Cabang atau divisi perusahaan dapat 

melakukan pendaftaran secara terpisah dan akan 

memperoleh nomor identitas tersendiri yang berbeda 

dari kantor pusatnya. Untuk melakukan pendaftaran 

terpisah, cabang atau divisi tersebut harus 

mempertahankan sistem akuntansinya sendiri dan 

berada dalam lokasi yang terpisah atau melakukan 

kegiatan yang berbeda dari cabang atau divisi 

lainnya. Karena dianggap sebagai entitas terpisah, 

cabang atau divisi memperoleh nomor registrasi 

tersendiri dan melaporkan SPT secara terpisah 

dengan yang lainnya. Penyerahanantarcabang atau 

antardivisi merupakan objek GST. 

Wajib Pajak luar negeri (non established 

business), yaitu usaha yang tidak mempunyai 

kedudukan tetap di New Zealand, harus tetap 
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mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak jika 

melakukan penyerahan BKP atau JKP jika melebihi 

batasan peredaran usaha (NZ$60,000) dalam jangka 

waktu 12 bulan. Di samping itu, non established 

business dapat melakukan pendaftaran secara 

sukarela jika peredaran usaha masih di bawah 

batasan peredaran usaha yang ditentukan. Untuk 

tujuan tersebut, non established business tidak harus 

menunjuk perwakilannya di New Zealand pada saat 

pandaftaran Pengusaha Kena Pajak. Otoritas 

perpajakan dapat melakukan pencabutan Wajib 

Pajak luar negeri tersebut apabila tidak lagi 

melakukan aktivitas kena pajak. 

4. Chile 

Sistem pajak tidak langsung di Chile menganut 

rezim Value Added Tax (VAT) sejak tahun 1974 yang 

diatur dalam Impuesto al Valor Agregado (IVA) dan 

diadministrasikan oleh Internal Revenue Service 

(Servicio de Impuestos Internos). Pengusaha Kena 

Pajak didefinisikan sebagai: “an individual, business 

or entity that performs VAT taxable transactions (that 

is, the habitual transfer of goods or the rendering of 

listed services) in the course of doing business in 

Chile.” Tidak ada batasan tertentu terhadap 

Pengusaha yang tidak dikenakan PPN sehingga 

semua entitas usaha yang melakukan kegiatan atau 

transaksi BKP atau JKP wajib untuk mendaftarkan 

diri sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak dimulainya 

kegiatan operasi. Atas pendaftaran tersebut, 

Pengusaha Kena Pajak akan memperoleh nomor 
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identitas pembayar pajak (Taxpayer Identification 

Number). Hal ini juga berlaku untuk Bentuk Usaha 

Tetap (Permanent Establisment) yang ada di Chile. 

VAT grouping tidak diijinkan sehingga badan 

hukum atau badan usaha yang mempunyai 

hubungan harus melakukan pendaftaran secara 

terpisah. Di samping itu untuk nonestablished 

business, yaitu usaha yang tidak mempunyai tempat 

kedudukan tetap di Chile, yang melakukan usaha 

transaksi di Chile merupakan subjek PPN sehingga 

harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena 

Pajak dan harus menunjuk perwakilannya di Chile 

yang akan bertindak sebagai perpanjangan 

tangannya. Dapat disimpulkan juga bahwa 

nonestablished business akan menjadi BUT terlebih 

dahulu sebelum dikukuhan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak. 

 Suatu perwakilan (tax representative) harus 

ditunjuk dengan kuasa untuk mewakili pengusaha 

dalam berurusan dengan otoritas perpajakan dan 

oleh karena itu harus mendaftarkan sebuah alamat 

di Chile. Jika seorang warga negara asing ditunjuk 

sebagai perwakilan, maka selain mendaftarkan 

alamat, orang tersebut harus memiliki visa yang 

masih berlaku. 

 

b. Objek Pajak 

a) Praktik Penyelenggaraan Objek Pajak  
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Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 

42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas: 

1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 

2) impor Barang Kena Pajak; 

3) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 

4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean; 

6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh 

Pengusaha Kena Pajak; 

7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh 

Pengusaha Kena Pajak; dan 

8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena 

Pajak. 

Objek PPN dalam Pasal 16C dan 16D Nomor 8 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU Nomor 42 Tahun 2009: 

1) Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan 

tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh 

orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain 

(Pasal 16C). 

2) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva 

yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, 

kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak 



132 

Masukannya tidak dapat dikreditkan karena 

(Pasal 16D): 

a) Tidak mempunyai hubungan langsung dengan 

kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b); dan 

b) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan 

bermotor berupa sedan dan station wagon, 

kecuali merupakan barang dagangan atau 

disewakan (Pasal 9 ayat (8) huruf c). 

Ruang lingkup pengaturan objek Pajak 

Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: 

1) Barang Kena Pajak 

Pengertian Barang Kena Pajak diatur dalam Pasal 

1 angka 3 jo angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

Nomor 42 Tahun 2009, yaitu “Barang Kena Pajak 

adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang ini”. 

Pengertian BKP diperkuat lagidengan adanya 

Pasal 4A UU PPN yang mengatur secara rinci jenis 

barang-barang yang tidak dikenakan PPN 

(negative list), yang berarti barang-barang lainnya 

di luar negative list tersebut merupakan Barang 

Kena Pajak (BKP). 

2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak (Pasal 4A 

ayat (2) UU PPN) 

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam 

kelompok barang sebagai berikut: 



133 

a) barang hasil pertambangan atau hasil 

pengeboran yang diambil langsung dari 

sumbernya; 

b) barang kebutuhan pokok yang sangat 

dibutuhkan oleh rakyat banyak; 

c) makanan dan minuman yang disajikan di 

hotel, restoran, rumah makan, warung, dan 

sejenisnya, meliputi makanan dan minuman 

baik yang dikonsumsi di tempat maupun 

tidak, termasuk makanan dan minuman yang 

diserahkan oleh usaha jasa boga atau 

katering; dan 

d) uang, emas batangan, dan surat berharga. 

 

3) Jasa Kena Pajak 

Pengertian Jasa diatur dalam Pasal 1 angka 5 

UU PPN, yaitu:  

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang 

berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan 

hukum yang menyebabkan suatu barang, 
fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk 

dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 

menghasilkan barang karena pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk 

dari pemesan.” 

Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak diatur 

dalam Pasal 1 angka 6 UU PPN, yaitu: “Jasa Kena 

Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang ini.” 

Pada prinsipnya semua jasa merupakan Jasa 

Kena Pajak (dikenakan PPN), kecuali yang ditentukan 

lain oleh UU PPN. Jasa yang tidak dikenakan PPN 

(negative list) diatur secara rinci dalam UU PPN yaitu 
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dalam Pasal 4A ayat (3) yang berarti atas jasa lainnya 

di luar negative list tersebut merupakan Jasa 

KenaPajak (JKP). 

4) Jenis Jasa yang Tidak Dikenakan PPN (Pasal 4A ayat 

(3) UU PPN) 

 Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN diatur dalam 

Pasal 4A ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 

2009, yaitu Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam 

kelompok jasa sebagai berikut: 

a) jasa pelayanan kesehatan medis; 

b) jasa pelayanan sosial; 

c) jasa pengiriman surat dengan perangko; 

d) jasa keuangan; 

e) jasa asuransi; 

f) jasa keagamaan; 

g) jasa pendidikan; 

h) jasa kesenian dan hiburan; 

i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; 

j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa 

angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara 

luar negeri; 

k) jasa tenaga kerja; 

l) jasa perhotelan; 

m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam 

rangka menjalankan pemerintahan secara umum; 

n) jasa penyediaan tempat parkir; 
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o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang 

logam; 

p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan 

q) jasa boga atau catering. 

5) Persyaratan Objek PPN (Pasal 4 UU PPN) 

Penyerahan barang/jasa sesuai transaksi 

sebagaimana tersebut di atas dikenakan PPN apabila 

memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut: 

a) Barang atau jasa yang diserahkan merupakan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; dan 

b) Penyerahannya dilakukan di Daerah Pabean 

(dalam negeri). 

Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan (kecuali 

atas kegiatan impor atau pemanfaatan BKP tidak 

berwujud/JKP dari luar daerah pabean atau kegiatan 

membangun sendiri). 

6) Penyerahan BKP 

Pengertian penyerahan BKP diatur dalam Pasal 1 

angka 4, yaitu setiap kegiatan penyerahan Barang 

Kena Pajak. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di 

dalam pengertian penyerahan dirinci dalam Pasal 1A 

ayat (1) UU PPN, yaitu: “Penyerahan Barang Kena 

Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena 

Pajak.” 

Penyerahan BKP yang tidak termasuk dalam 

pengertian penyerahan BKP diatur dalam Pasal 1A 

ayat (2). Yang tidak termasuk dalam pengertian 

penyerahan Barang Kena Pajak adalah: 
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a) penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar 

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang; 

b) penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan 

utang-piutang; 

c) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal 

Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan 

tempat pajak terutang; 

d) pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak 

yang melakukan pengalihan dan yang menerima 

pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan 

e) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut 

tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang 

masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak 

dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. 

 

 

 

b) Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan objek 

pajak antara lain: 

1) Pengecualian pengenaan PPN atas barang 

kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 

rakyat tersebut menimbulkan masalah, antara lain 
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tentang penafsiran batasan barang kebutuhan 

pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, 

batasan proses/treatment terhadap barang 

kebutuhan pokok, serta batasan dari setiap jenis 

barang itu sendiri. 

2) Terdapat beberapa barang dan/atau jasa yang 

dikenai PPN namun juga dikenai Pajak Daerah, 

sehingga butuh kepastian objek pajak pusat dan 

daerah. 

3) Bergesernya perubahan karakter barang dari yang 

sebelumnya tergolong mewah, perlu sebuah 

klasifikasi yang jelas tentang barang mewah. 

4) Tidak adanya kriteria diantara barang tambang 

yang tidak terkena PPN, sehingga kriteria dan 

jenisnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri 

Keuangan 

5) Lembaga keuangan dan bank juga memberikan 

jasa lainnya untuk mendukung dan memperlancar 

kegiatan utamanya dengan imbalan berupa 

pendapatan nonbunga (fee based income). Imbalan 

berupa pendapatan nonbunga inilah yang dapat 

menjadi potensi cakupan perluasan objek PPN 

sehingga perlu adanya perluasan objek PPN dalam 

lembaga keuangan. 

6) Penentuan penggunaan destination principle dan 

origin principle pada barang/jasa export import. 

 

c) Kondisi yang diharapkan 
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1) Adanya kejelasan batasan barang kebutuhan pokok 

yang membedakan dalam penggunaan barang pokok 

tersebut. 

2) Adanya kepastian hukum Pemungut pajak sehingga 

tidak terjadi double tax, hal ini karena terdapat 

beberapa barang dan/atau jasa yang dikenai PPN 

namun juga dikenai Pajak Daerah. 

3) Adanya klasifikasi yang jelas tentang barang 

mewah.Bergesernya perubahan karakter barang dari 

yang sebelumnya tergolong mewah. 

4) Adanya pengaturan tentang kriteria dan jenisnya 

diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan. 

5) Adanya perluasan objek pajak yang berasal dari jasa 

lain Lembaga keuangan dan bank yanh imbalan 

berupa pendapatan nonbunga (fee based income).  

6) Penentuan penggunaan destination principle dan 

origin principle pada barang/jasa export import. 

 

d) Praktek di Negara Lain 

1. Republik Korea Selatan 

Pada dasarnya PPN dikenakan terhadap 

penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak. PPN juga dikenakan atas 

impor barang. Dari segi pengenaan pajak, terdapat 

tiga kelompok objek pajak, yaitu objek pajak yang 

dikenakan pajak dengan tarif 10%, objek pajak 

yang dikenakan dengan tarif 0%, dan yang tidak 

dikenakan PPN. Pada prinsipnya, seluruh 

penyerahan barang dan jasa merupakan objek PPN 

dengan tarif 10% kecuali yang disebutkan sebagai 



139 

objek PPN dengan tarif 0% atau yang tidak 

dikenakan PPN. 

Penerapan objek pajak dengan tarif 0% 

hanya berlaku untuk eksportir yang terdaftar 

sebagai penduduk Korea atau perusahaan Korea 

(domestic). Sementara itu, untuk perusahaan asing 

dikenakan tarif 0% berdasarkan asas timbal balik. 

Tarif 0% dikenakan atas: 

- ekspor barang; 

- jasa yang diserahkan di luar Korea; 

- jasa transportasi internasional. 

Sementara itu, yang termasuk sebagai penyerahan 

yang tidak dikenakan PPN adalah: 

- jasa pelayanan sosial; 

- barang dan jasa yang berhubungan dengan 

kebudayaan; 

- jasa tenaga kerja; 

- jasa pengiriman surat dengan perangko; 

- kebutuhan pokok dan jasa; 

- jasa yang diserahkan oleh pemerintah; 

jasa keuangan dan asuransi. 

 

2. Australia 

Di Australia, pajak konsumsi yang diterapkan 

bernama Goods and Services Tax (Pajak atas 

Barang dan Jasa). Pajak ini diterapkan 

berdasarkan Goods and Services Tax tahun 1999. 

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pajak 

dikenakan terhadap suatu penyerahan yang 

memenuhi ketentuan: 
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a) adanya penyerahan untuk suatu pembayaran; 

b) dalam kegiatan usaha pengusaha; 

c) berhubungan dengan Australia; dan 

d) terdaftar atau seharusnya terdaftar. 

Suatu pengusaha disebut bukan melakukan 

kegiatan usaha apabila memenuhi ketentuan 

bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh: 

a) pegawai; 

b) kegiatan rekreasi privat atau hobi; 

c) individu atau persekutuan yang tidak 

mengharapkan laba; 

d) lembaga yang didirikan berdasarkan hukum 

negara. 

Termasuk dalam pengertian penyerahan adalah: 

- penyerahan barang; 

- penyerahan jasa; 

- pemberian saran dan informasi; 

- pengalihan real property; 

- pembuatan, pengalihan hak; 

- penyerahan jasa keuangan; 

- adanya kewajiban atau pembebasan dari 

kewajiban: untuk melakukan sesuatu, tidak 

melakukan sesuatu, atau menoleransi suatu 

keadaan; 

- perubahan karena adanya penyesuaian. 

Diatur juga bahwa tidak termasuk penyerahan 

adalah: 

a) pembayaran kepada lembaga nirlaba; 

b) pembayaran yang dilakukan pemerintah. 
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Importasi juga merupakan kegiatan yang 

terutang pajak. Tidak termasuk dalam objek dari 

pemajakan atas impor adalah: 

a) sesuai pengaturan kepabeanan; 

b) toko pesawat atau kapal; 

c) barang yang diimpor traveler asing. 

Di Australia, dikenal tiga kelompok objek pajak, 

yaitu objek pajak dikenakan standard rate, objek 

tax-free, dan objek input tax. Hubungan dari 

ketiga kelompok tersebut adalah, pada 

prinsipnya, seluruh supply merupakan objek 

pajak yang dikenakan tarif standard rate kecuali 

di Undang-Undang dinyatakan bahwa objek 

tersebut merupakan objek dari tax-free dan input 

taxed. Australia sendiri menggunakan terminologi 

supply sebagai terminologi umum, dimana 

terminologi tersebut termasuk pula dalam 

pengertian penjualan lokal, ekspor, dan impor. 

Apabila suatu objek pajak diperlakukan 

sebagai GST-free, maka Pajak Masukan yang 

terkait dengan penyerahan tersebut dapat 

dikreditkan. Hal ini menyerupai dengan 

perlakuan PPN ekspor di Indonesia. Akan tetapi, 

penerapan GST-free di Australia tidak semata-

mata untuk ekspor, tetapi termasuk juga 

penyerahan-penyerahan: 

a) makanan, kecuali makanan tertentu; 

b) kesehatan, jasa medis dan jasa kesehatan 

lain yang ada dalam daftar, jasa kesehatan 
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yang dibiayai pemerintah, perawatan rumah 

sakit; 

c) pendidikan, kecuali jasa yang disediakan 

melalui penjualan, keanggotaan organisasi 

pelajar; 

d) perawatan anak; 

e) ekspor barang dari Australia dalam 60 hari 

sejak invoicing atau saat diterimanya 

pembayaran, kecuali di reimpor; 

f) penyerahan selain barang, termasuk: 

(1) penyerahan yang terkait dengan barang 

atau real property yang berada di luar 

Australia; 

(2) penyerahan yang penerima tidak berada 

di Australia pada saat penyerahan dan 

penggunaannya berada di luar Australia 

sepanjang bukan penyerahan berupa 

pekerjaan atas barang atau 

berhubungan langsung dengan real 

property di Australia; 

(3) penyerahan terhadap penerima yang 

bukan penduduk Australia dan tidak 

berada di Australia pada saat 

penyerahan sepanjang bukan 

penyerahan berupa pekerjaan atas 

barang atau berhubungan langsung 

dengan real property di Australia atau 

penerima tidak terdaftar atau 

seharusnya terdaftar sebagai Australia 

GST dan penyerahan tidak dilakukan 
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dengan perjanjian untuk disediakan 

bagi entitas Australia lain; 

(4) penyerahan terkait dengan hak untuk 

digunakan di luar negeri atau penerima 

bukan penduduk Australia dan berada 

di luar Australia pada saat penyerahan; 

(5) penyerahan jasa perbaikan, renovasi, 

modifikasi, atau perlakuan terhadap 

barang dari luar Australia yang 

tujuannya di luar Australia, tidak 

termasuk GST-free jika penyerahan hak 

atau opsi untuk memperoleh sesuatu 

berhubungan dengan Australia. 

g) jasa keagamaan; 

h) aktifitas non komersial dari lembaga amal; 

i) raffles and bingo oleh lembaga amal; 

j) air dan limbah kecuali yang ditransfer 

carryon dengan wadah kurang dari 100 

liter; 

k) pengalihan untuk kelanjutan usaha; 

l) transportasi internasional; 

m) logam mulia; 

n) penyerahan melalui duty-free shop; 

o) pemberian tanah oleh Persemakmuran; 

p) tanah pertanian; 

q) mobil bagi penyandang cacat. 

 

3. China 

PPN dikenalkan pertama kali di China pada 

tahun 1979. Kemudian PPN diterapkan secara 
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nasional pada tahun 1984. PPN dikenakan atas 

penyerahan aset yang dilakukan di dalam negeri 

oleh pengusaha (penyerahan aset, pinjaman aset, 

pemberian pekerjaan). PPN dikenakan juga atas 

impor barang. 

Undang-Undang PPN di China mengenal 

beberapa jenis tarif PPN. Bagi pengusaha pada 

umumnya, perlakuan pengenaan PPN-nya adalah 

sebagai berikut: 

- 17% (badan dan orang pribadi yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan 

usaha perdagangan, melakukan usaha jasa 

berupa jasa maklon, jasa 

perbaikan/penggantian dan mengimpor 

barang; 

- 13% (untuk barang pertanian; kebutuhan 

pokok; barang strategis yang mendapat 

fasilitas); 

- 11% untuk sektor komunikasi dan 

transportasi; 

- 6% untuk jasa tertentu (kebudayaan, IT&RD, 

konsultasi); 

- 0% untuk ekspor ; 

Sementara bagi pengusaha kecil, perlakuan PPN-

nya adalah: 

- 3%; 

- 0% untuk ekspor. 

Di luar pengaturan tersebut terdapat barang-

barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Barang-barang tersebut adalah: 
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- hasil pertanian yang diserahkan oleh petani; 

- alat kontrasepsi; 

- buku; 

- peralatan yang digunakan untuk mendukung 

penelitian dan pengajaran; 

- hibah atas barang yang berasal dari bantuan 

luar negeri; 

- peralatan yang digunakan untuk orang cacat. 

Di samping itu, terdapat juga jasa yang tidak 

dikenakan PPN. Apabila jasa tersebut tidak 

dikenakan PPN, artinya jasa tersebut akan 

dikenakan Business Tax. Jenis jasa-jasa tersebut 

adalah: 

- transportasi (untuk sembilan provinsi dan dua 

KEK dikenakan PPN); 

- konstruksi; 

- perbankan dan asuransi; 

- pos dan telekomunikasi (khusus untuk 

telekomunikasi untuk sembilan provinsi dan 

dua KEK dikenakan PPN); 

- kegiatan budaya dan olahraga (khusus untuk 

kegiatan kebudayaan untuk sembilan provinsi 

dan dua KEK dikenakan PPN); 

- hiburan; 

- manajemen; 

- jasa umum lainnya 

 

4. Rusia 

Rusia menerapkan PPN sejak tahun 1992. Hal 

ini dilatarbelakangi adanya perubahan politik di 
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Rusia. Perubahan sistem ekonomi menyebabkan 

pajak peredaran tidak lagi dapat diandalkan. 

Secara umum, kegiatan yang dikenakan PPN 

adalah: 

a) penjualan barang, pekerjaan, dan jasa di 

Rusia dan pemindahan hak atas properti; 

b) pemindahan barang, pekerjaan, dan jasa di 

Rusia untuk kepentingan Wajib Pajak sendiri, 

apabila beban yang ditimbulkan tidak dapat 

dibiayakan pada penghitungan pajak atas 

laba; 

c) pekerjaan konstruksi dan instalasi untuk 

pemakaian sendiri Wajib Pajak; 

d) impor barang ke Rusia. 

Termasuk juga objek PPN adalah pemberian 

secara Cuma-Cuma. Kegiatan yang tidak termasuk 

dalam kegiatan yang dikenakan PPN adalah: 

a) jasa perbankan; 

b) penjualan peralatan medis yang penting; 

c) jasa yang terkait dengan anak-anak, dan lain-

lain. 

Ekspor barang pada dasarnya dikenakan PPN 

dengan tarif 0%. Pengusaha harus menyampaikan 

dokumen yang relevan untuk dapat 

menerapkannya. Dokumen-dokumen yang harus 

disampaikan secara umum adalah: kontrak 

perdagangan internasional, dokumen kepabeanan, 

dan dokumen pengangkutan barang. Dokumen 

tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu 
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180 hari sejak saat penempatan barang di wilayah 

pabean. 

Di samping ekspor barang, terdapat juga jasa 

yang dapat dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jasa-

jasa tersebut adalah: 

a) jasa transportasi internasional; 

b) jasa yang diberikan perusahaan jaringan pipa 

Rusia terkait dengan minyak dan produk 

turunan minyak; 

c) jasa penyaluran gas alam melalui pipa; 

d) jasa yang disediakan perusahaan listrik 

nasional sehubungan dengan transmisi listrik 

ke sistem listrik perusahaan asing; 

e) jasa yang diberikan pada pelabuhan laut atau 

sungai sehubungan dengan trans shipment 

dan penyimpanan barang yang akan dikirim 

ke luar Rusia; 

f) jasa perusahaan kereta Rusia sehubungan 

dengan penyediaan kereta/kontainer dan jasa 

freight-forwarding untuk pengangkutan atau 

pengiriman barang ekspor. 

Penerapan tarif 0% atas jasa di atas juga 

mensyaratkan dokumen-dokumen yang harus 

dipenuhi. 

Di Rusia, hanya perusahaan Rusia atau 

kantor agen terdaftar atau cabang dari perusahaan 

asing yang dapat bertindak sebagai importir di 

Rusia. Importir bertanggung jawab atas bea masuk 

dan PPN dan prosedur kepabeanan.  
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Di samping itu, terdapat beberapa kegiatan 

yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kegiatan 

tersebut adalah: 

a) penyewaan gedung kepada WNA atau kantor 

perwakilan perusahaan asing; 

b) penjualan barang dan jasa medis tertentu; 

c) jasa keagamaan; 

d) jasa perbaikan terkait garansi; 

e) jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lembaga nirlaba; 

f) jasa yang diserahkan lembaga nirlaba yang 

terkait dengan kesenian dan budaya; 

g) jasa perbankan dan asuransi; 

h) penyerahan hak untuk menggunakan 

software dan know-how berdasarkan 

perjanjian lisensi; 

i) research and development yang dibebankan 

pada anggaran dan dana khusus 

 

C. TENTANG TARIF PAJAK  

1. Besaran Tarif PPN 

a) Kondisi yang ada  

 

PPN Indonesia menganut tarif ad valorem yang 

melalui Pasal 7 UU PPN ditetapkan sebesar 10%. 

Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak 

Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima 

persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan 

Peraturan Pemerintah. Terdapat pula tarif 0% yang 

dikenakan atas ekspor BKP dan/atau JKP yang 
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dimaksudkan agar pajak masukan atas perolehan BKP 

dan/atau JKP yang terkait dapat dikreditkan sehingga 

dapat menjamin netralitas PPN dalam perdagangan 

internasional.  

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan 

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 

diatur bahwa jenis jasa yang atas ekspornya dikenai PPN 

dengan tarif 0% terdiri dari: 

1) Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a) pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di 

luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak 

Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha 

Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan dan perubahannya; 

b) spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan 

atau penerima Jasa Kena Pajak; 

c) bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, 

dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan 

diproses menjadi Barang Kena Pajak yang 

dihasilkan; 

d) kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan 

atau penerima Jasa Kena Pajak; dan 

e) pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil 

pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan 
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atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah 

Pabean. 

2) Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada 

atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan 

di luar Daerah Pabean; 

3) Jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi 

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa 

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang 

melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak 

yang terletak di luar Daerah Pabean. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 

diatur: 

1) Pasal 2 ayat (2) huruf e, bahwa Nilai lain untuk 

penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar 

harga jual eceran. 

2) Pasal 3, bahwa Pajak Masukan atas penyerahan 

produk hasil tembakau tidak termasuk dalam Pajak 

Masukan yang tidak dapat dikreditkan. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-

62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, 

Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

Atas Penyerahan Hasil Tembakau diatur: 

1) Pasal 1 angka 4, bahwa Harga Jual Eceran adalah 

harga penyerahan kepada konsumen akhir yang di 

dalamnya sudah termasuk Cukai dan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14201
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2) Pasal 2 angka 1, bahwa atas penyerahan hasil 

tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang 

dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

3) Pasal 2 angka 2, bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang 

dikenakan atas penyerahan hasil tembakau dihitung 

dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan 

Harga Jual Eceran. 

4) Pasal 2 angka 3, bahwa besarnya tarif efektif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 

sebesar 8,4% (delapan koma empat persen). 

5) Pasal 4 ayat (1), bahwa Harga Jual Eceran hasil 

tembakau atas penyerahan hasil tembakau yang 

diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan pabrik 

adalah sebesar 50% dari Harga Jual Eceran hasil 

tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang 

dijual untuk umum. 

6) Pasal 4 ayat (2), bahwa Harga Jual Eceran hasil 

tembakau atas penyerahan hasil tembakau yang 

diberikan secara cuma-cuma kepada pihak ketiga 

adalah sebesar 75% dari Harga Jual Eceran hasil 

tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang 

dijual untuk umum. 

 Besaran tarif PPN saat ini dinilai tidak mampu untuk 

mencapai target ratio 12.3% dari tax ratio yang sudah 

ditetapkan Pemerintah sebesar 19%. 

 

b)  Permasalahan 
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Pemerintah telah menetapkan target tax ratio sebesar 

19% di Tahun 2019. Dari 19% tersebut, target 

penerimaan pajak yang dibebankan ke Direktorat 

Jenderal Pajak adalah sebesar 12,3%.  

 

c)   Kondisi yang diharapkan  

Tarif PPN ini merupakan hal yang perlu ditinjau 

kembali dalam rangka mencapai target ratio 19% pada 

tahun 2019 dengan mempertimbangkan adanya 

kecenderungan kenaikan tarif dan semakin 

meningkatnya peranan PPN dalam menghimpun 

penerimaan negara di banyak negara.  

 

 

Gambar. Tax Ratio 2012 dan Perkiraan 2019 

Sumber: Modul Mini-lab Kick-off McKinsey 

Berdasarkan data yang bersumber dari: 

- Dashboard Penerimaan, untuk data 

penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai 

2012 dalam rangka menghitung pertumbuhan 

rata-rata tahunan (compounded annual growth 

rate/CAGR) tiap jenis pajak; 

- publikasi BPS, untuk data PDB; 

- Modul Mini-lab Kick-off McKinsey, untuk 

asumsi pertumbuhan PBD sebesar 10,6%; 
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dilakukan simulasi sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Simulasi CAGR (dalam triliun rupiah) 

 

Keterangan 
REALISASI 

CAGR 
2008 2009 2010 2011 2012 

PPh (migas dan 

nonmigas) 

   

325,31  

   

312,78  

   

355,42  

 

432,23  

   

465,45  

 

9,369% 

PPN dan PPnBM 
    

192,43  

   

188,91  

   

221,02  

   

279,40  

   

337,59  

 

15,088% 

PBB (Excl. PBB 

Pedesaan dan 

PBB Perkotaan) 

     

15,72  

     

16,44  

     

20,37  
    22,07      21,71  8,401% 

Pajak Lainnya       3,00        3,12        3,37        3,95        4,21  8,842% 

Total Penerimaan 

Pajak 
  536,46    521,25    600,19    737,65    828,96  11,493% 

PDB 4.948,69  5.606,20  6.436,27  7.427,09  8.241,90  10,600% 

 

 

Tabel 16. Simulasi Tax Ratio (dalam triliun rupiah) 

 

Keterangan 

PRAKIRAAN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Proporsi 

2019 

PPh (migas dan 

nonmigas) 
509,06 556,76 608,92 665,97 728,36 796,61 871,24 47,87% 

PPN dan PPnBM 388,52 447,14 514,61 592,25 681,61 784,45 902,81 49,61% 

PBB (Excl. PBB 

Pedesaan dan 

PBB Perkotaan) 

23,53 25,51 27,65 29,98 32,49 35,22 38,18 2,10% 

Pajak Lainnya 4,58 4,99 5,43 5,91 6,43 7,00 7,62 0,42% 

Total 

Penerimaan 

Pajak 

925,70 1.034,40 1.156,61 1.294,10 1.448,90 1.623,3 1.819,9 100% 

PDB 9.115,54 10.081,79 11.150,46 12.332,41 13.639,64 15.085,4 16.684,5  

Tax Ratio 10,16% 10,26% 10,37% 10,49% 10,62% 10,76% 10,91%  
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Dengan asumsi bahwa kenaikan target 

penerimaan pajak dibebankan kepada PPN, maka 

perhitungan tarif PPN yang perlu diterapkan untuk 

memenuhi target tax ratio tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 17. Simulasi Tarif PPN (Tax Ratio 19%) 

PDB       
    

16.684,50  

Target Penerimaan Pajak (Tax Ratio 12,3% 

oleh DJP) 

      

2.052,19  

Target Pajak (selain PPN & PPnBM)     

     PPh       
        

871,24  

     PBB (Excl. PBB Pedesaan dan PBB 

Perkotaan) 

          

38,18  

     Pajak 

Lainnya 
      

            

7,62  

Target PPN & PPnBM     
      

1.135,16  

Tarif PPN-expected ((1.135,16/902,81)*10%) 12,57% 

 

Dengan asumsi bahwa PDB Indonesia pada 

tahun 2019 adalah sebesar Rp16.684,50 triliun, 

maka untuk mencapai tax ratio 19% tahun 2019, 

penerimaan pajak yang harus dihimpun oleh DJP 

adalah Rp2.052,19 triliun. Apabila kenaikan target 

penerimaan pajak dibebankan kepada PPN, maka 

tarif PPN perlu dinaikkan dari 10% menjadi 

12,57%. 
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Menaikkan tarif PPN sudah dilakukan di 

banyak negara untuk menaikkan penerimaan 

negara dalam rangka mewujudkan kemandirian 

pembiayaan anggaran negara dan mengurangi 

ketergantungan pada utang. Di kawasan Asia 

Tenggara sendiri, Singapura telah menaikkan tarif 

PPN sebanyak tiga kali dari 3% pada 1 April 1994, 

menjadi 4% pada 1 April 1994, menjadi 5% pada 1 

Januari 2004, hingga menjadi 7% pada tahun 

2004. Thailand telah memutuskan untuk 

menaikkan tarif PPN dari 7% menjadi 10% yang 

mulai berlaku 30 September 2014. Negara ASEAN 

lainnya yang telah menaikkan tarif PPN adalah 

Filipina yang menaikkan tarif PPN dari 10% 

menjadi 12% yang belaku mulai tahun 2006. 

Dengan kenaikan tarif PPN tersebut, Filipina 

dianggap berhasil mempertahankan anggaran 

negara pada posisi yang sehat. Dengan kondisi 

anggaran yang sehat dan ditunjang indikator 

ekonomi domestik yang stabil, di tahun 2013 

Filipina berhasil memperoleh rating investment 

grade dengan outlook ekonomi “stabil” dari tiga 

lembaga credit rating sekaligus, yaitu Fitch Rating, 

Standard & Poor‟s Rating Services (S&P), dan 

Japan Credit Rating Agency Ltd. 

 

 d) Praktek di Negara Lain  

 Berdasarkan publikasi Ernst & Young yang berjudul 

The 2012 Worldwide VAT, GST, and Sales Tax Guide dan 

International Tax Dialogue yang berjudul The Value Added 
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Tax Experiences and Issues, dilakukan benchmark tarif 

VAT/GST/Sales Tax (tarif PPN) dengan hasil sebagai 

berikut: 

a) Pada tahun 2012, rata-rata tarif PPN di Eropa 

20,6%; Amerika 13,4%; Oceania 11,7%; Afrika 

16%; Asia 13,12%; ASEAN 9%; APEC 11,65%; 

OECD 18,3%; G20 13,8%; dan di emerging 

country (versi IMF) 17,48%.  

 

Gambar 8. Tarif PPN per Benua 

 

 

Gambar 9. Tarif PPN di Asia 
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Gambar 10. Tarif PPN di Negara APEC 



158 

 
Gambar 11. Tarif PPN di Negara OECD 

 

 

Gambar 12. Tarif PPN di Negara G20 

 

 

Gambar 13. Tarif PPN di Emerging Countries 

 

b) Di kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia (Sales 

Tax), Vietnam, Laos, dan Kamboja), tarif PPN 
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Myanmar sebesar 5%, Singapura (Good and 

Services Tax) dan Thailand sebesar 7%, Filipina 

sebesar 12%, sedangkan Brunei Darussalam 

tidak menerapkan pajak atas konsumsi barang 

dan jasa. 

 

 

Gambar 14. Tarif PPN di ASEAN 

c) Tarif PPN di antara negara dengan PDB per Kapita 

antara $2,000 s.d. $5,000 (PDB per Kapita 

Indonesia $3,557) adalah di kisaran 5% sampai 

20%, dan tarif PPN di antara negara-negara 

dengan konsumsi per kapita antara $500 s.d. 

$2,000 (Konsumsi per Kapita Indonesia yaitu 

$1,027 adalah di kisaran 7% sampai 20%). 

 

Gambar 15. Tarif PPN di Negara dengan PDB per 

Kapita $2,000-$5,000 
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Gambar 16. Tarif PPN di Negara dengan Konsumsi 

per Kapita $500-$2,000 

d) Di Kawasan Asia, Jepang berencana menaikkan 

tarif PPN dari 5% menjadi 8% mulai 1 April 2014 

dan menjadi 10% mulai 1 Oktober 2015 untuk 

menutupi utang negara yang terus bertambah. 

Filipina telah menaikkan tarif PPN dari 10% 

menjadi 12% efektif mulai 1 Januari 2006 untuk 

mengurangi defisit anggaran. Singapura 

menerapkan Goods and Services Tax mulai April 

1994 dengan tarif 3% dan tarif tersebut telah naik 

beberapa kali menjadi 4% pada 1 Januari 2003,  

5%  pada 1 Januari 2004, dan 7% yang berlaku 

sejak 1 Juli 2007 hingga sekarang.  

e) Dalam kurun waktu 2005 hingga 2012, terdapat 

banyak negara yang menerapkan perubahan tarif 

PPN dengan rincian sebagai berikut: 
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(1) Eropa 

Tabel 6. Perubahan Tarif PPN di Berbagai Negara Eropa 

Negara 
Tarif PPN 

per 2005 

Tarif PPN  

per 2012 
Perubahan 

Switzerland  7.6 8 0.4 

Croatia  22 23 1 

Czech Republic  19 20 1 

Finland  22 23 1 

Iceland  24.5 25.5 1 

Italy  20 21 1 

Norway  24 25 1 

Poland  22 23 1 

Slovak Republic  19 20 1 

Belarus 18 20 2 

Estonia  18 20 2 

Hungary  25 27 2 

Ireland  21 23 2 

Spain  16 18 2 

United Kingdom  17.5 20 2.5 

Germany  16 19 3 

Lithuania  18 21 3 

Latvia  18 22 4 

Portugal  19 23 4 

Greece  18 23 5 

Romania  19 24 5 
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(2) Amerika 

Tabel 7. Perubahan Tarif PPN di Berbagai Negara 

Amerika 

Negara 
Tarif PPN 

per 2005 

Tarif PPN 

 per 2012 
Perubahan 

Venezuela 16 12 -4 

Canada 7 5 -2 

Peru  19 18 -1 

Uruguay  23 22 -1 

Mexico  15 16 1 

Nicaragua 14 15 1 

Panama  5 7 2 

Barbados  15 17.5 2.5 

Dominican Rep. 12 16 4 

 

(3) Oceania 

Tabel 8. Perubahan Tarif PPN di Negara Oceania 

Negara 
Tarif PPN 

per 2005 

Tarif PPN  

per 2012 
Perubahan 

New Zealand  12.5 15 2.5 

 

(4)  Afrika 

Tabel 9. Perubahan Tarif PPN di Berbagai Negara Afrika 

Negara 
Tarif per 

2005 

Tarif  

per 2012 
Perubahan 

Tanzania  20 18 -2 

Zambia 17.5 16 -1.5 

Uganda  17 18 1 

Botswana  10 12 2 
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(5) Asia 

Tabel 10. Perubahan Tarif PPN di Berbagai Negara Asia 

Negara 
Tarif per 

2005 

Tarif  

per 2012 
Perubahan 

Kazakhstan 15 12 -3 

Georgia 20 18 -2 

Israel 17 16 -1 

Philippines 10 12 2 

Singapore 5 7 2 

 

Hasil Riset Ernst and Young: Indirect Tax in 2013: 

A Review of Global Indirect Tax Developments dan 

Issues, menyatakan: 

a) Di seluruh dunia, semakin banyak negara yang  

semakin mengandalkan pajak  tidak langsung 

untuk membiayai anggarannya. 

b) Di beberapa negara, tarif PPN naik secara 

signifikan dangan basis pengenaan PPN yang 

diperluas. 

c) Tren kenaikan tarif PPN sangat tinggi di Eropa, 

terutama di Uni Eropa dimana antara 2008 hingga 

2012 tarif PPN rata-rata di Uni Eropa meningkat 

dari 19,5% menjadi lebih dari 21%. 
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Gambar 17. Tren Kenaikan PPN di Negara Uni Eropa 

d) Tren kenaikan tarif PPN di Eropa semakin 

meningkat dimana Cyprus, Republik Ceko, 

Perancis, Finlandia, Italia, Polandia, dan Slovenia 

telah menaikkan tarif PPN atau telah 

mengumumkan kenaikan tarif PPN yang akan 

mulai berlaku di 2013 dan 2014.  

e) Tren kenaikan tarif PPN di Asia Pasifik lebih 

moderat dimana Jepang pada Agustus 2012 

memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 5% 

menjadi 8% efektif mulai 1 April 2014 untuk 

mengurangi defisit anggaran yang besar. Thailand 

juga akan menaikkan tarif PPN dari 7% menjadi 

10% efektif mulai 30 September 2014. 

f) Di kawasan Amerika, Republik Dominika 

menaikkan tarif PPN dari 16% menjadi 18% yang 

berlaku mulai 14 Januari 2013 sampai akhir 2014. 

Tarif PPN di 2015 akan diturunkan apabila tax 

goals 2014 terpenuhi. 
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g) Di beberapa negara, basis PPN diperluas, yaitu 

dengan mereklasifikasi barang dan jasa tertentu 

yang dikenakan tarif berbeda dan menghapus 

pembebasan PPN. 

h) Kroasia, Norwegia, dan Kenya mengurangi 

cakupan objek PPN yang dikenai tarif 0% (yang 

semula dikenai tarif 0% menjadi dikenai tarif 

standar). 

i) Republik Dominika, Jamaika, dan Zambia 

menghapus pembebasan PPN. 

j) Islandia, Italia, dan Polandia menerapkan standard 

rate pada beberapa objek yang sebelumnya dikenai 

reduced rate. 

Hasil Riset International Monetary Fund dalam IMF 

Working Paper: Increasing Public Sector in the 

Philippines: Equity and Efficiency Considerations, 

Januari 2005, yang mengulas kenaikan tarif PPN di 

Filipina, menyatakan: 

a) Menaikkan tarif PPN merupakan salah satu cara 

untuk menaikkan penerimaan dengan cara yang 

relatif efisien karena menghindari distorsi antara 

harga relatif dari sebagian besar barang (Ebrill et 

al., 2001). 

b) Karena basis pengenaannya yang luas, PPN dapat 

menaikkan penerimaan secara signifikan dengan 

kenaikan tarif yang relatif kecil dimana untuk 

Filipina, kenaikan tarif 1% dapat menaikkan 

penerimaan total 0,2-0,3 persen, tergantung 

seberapa besar dampak kenaikan pajak terhadap 

permintaan BKP dan kepatuhan pajak.  
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c) Tarif PPN Filipina sebesar 10% masih tergolong 

rendah dan masih jauh di bawah tarif 20% yang 

merupakan estimasi tarif PPN yang 

memaksimalkan penerimaan negara (revenue-

maximizing rate) pada negara OECD menurut 

Matthews and Lloyd-Williams (2000). 

Berdasarkan riset yang berjudul Finding The Right 

VAT Rate oleh Ryan Hakim, University of London, yang 

mengulas kenaikan tarif PPN di Filipina dari 10% 

menjadi 12% pada tahun 2006, diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

a) Pemerintah Filipina melakukan perluasan basis 

pengenaan PPN dengan menerapkan PPN atas 

objek yang sebelumnya dibebaskan dari pengenaan 

PPN, diantaranya atas migas dan produk energi 

lainnya. Di samping itu, tarif PPN dinaikkan dari 

10% menjadi 12% yang mulai berlaku sejak tahun 

2006. 

b) Dengan perluasan basis pengenaan PPN dan 

kenaikan tarif PPN tersebut, penerimaan PPN 

meningkat 60,4% dari 87,855 juta Peso pada 

tahun 2005 menjadi 140,934 juta Peso pada tahun 

2006.  

 

Gambar 18. Penerimaan PPN di Filipina (dalam juta peso) 
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Gambar 19. PDB di Filipina (dalam juta peso) 

 

c. Pengaturan terkait Faktur Pajak 

1) Peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan yang terkait dengan masalah Faktur 

Pajak 

a) Undang-Undang PPN Tahun 1984; 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa 

Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
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Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau 

Penggantian Faktur Pajak; dan 

d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata 

Cara Pengisian Keterangan, Prosedur 

Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata 

Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata 

Cara Pembatalan Faktur Pajak. 

 

2) Pengertian Faktur Pajak 

 PPN di Indonesia menganut sistem indirect 

substraction method dan invoice method. Salah satu 

kelebihan dalam sistem pemungutan PPN 

menggunakan sistem invoice (Faktur Pajak) adalah 

relatif lebih mudah dalam mengawasi pelaksanaan 

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan 

mendeteksi adanya penyalahgunaan hak pengkreditan 

Pajak Masukan. 

 Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

sebagai bukti bahwa telah memungut PPN yang 

terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan.Kedudukan 

Faktur Pajak ini sangat sentral/penting karena 

merekam seluruh data transaksi ekonomi beserta 

jumlah PPN-nya yang terutang yang dilakukan oleh 

para pengusaha di Indonesia. 

Pengertian Faktur Pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN Tahun 1984 pernah mengalami 

perubahan sebagai berikut: 

Pasal 1 Faktur Pajak adalah bukti pemungutan 



169 

huruf t  

UU No 8 

Tahun 1983 

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai pada saat penyerahan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada 

saat Impor Barang Kena Pajak 

Pasal 1  

huruf t  

UU No 11 

Tahun 1994 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak karena penyerahan Barang Kena 

Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai karena impor Barang Kena Pajak 

Pasal 1 

angka 23  

UU No 18 

Tahun 2000 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak 

karena impor Barang Kena Pajak yang 

digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai 

Pasal 1 

angka 23  

UU No 42 

Tahun 2009 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak 

 

 Dari perubahan definisi tersebut dapat dilihat 

bahwa pada awal pemberlakuan Undang-Undang PPN 

Tahun 1984 (UU No 8 Tahun 1983 dan UU No 11 

Tahun 1994), Faktur Pajak selain wajib dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak juga wajib dibuat oleh 
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada saat 

impor Barang Kena Pajak.Namun, dalam UU No 18 

Tahun 2000, bukti pungutan PPN atas impor tidak lagi 

dibuat oleh DJBC, namun digunakan oleh DJBC 

sebagai bukti pungutan pajak impor. Dengan kata 

lain, bukti pungutan pajak atas impor dibuat sendiri 

oleh importir dan diotorisasi oleh DJBC. Dalam UU No 

18 Tahun 2000, bukti pungutan pajak atas impor 

dihapuskan dari pengertian Faktur Pajak, karena 

bukti pungutan pajak atas impor diperlakukan sebagai 

dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur 

Pajak dan diatur dalam ayat tersendiri yaitu Pasal 13 

ayat (6) UU No 42 Tahun 2009. 

 

3) Faktur Pajak sebagai Bukti Pungutan Pajak 

 Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan 

Pajak Pertambahan Nilai.Oleh karena itu, atas setiap 

transaksi yang terutang PPN wajib dibuatkan Faktur 

Pajak. Faktur Pajak wajib dibuat oleh pihak yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak.Hal ini sejalan dengan kewajiban 

Pengusaha Kena Pajak untuk memungut PPN yang 

terutang atas penyerahan yang dilakukan. 

 Dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan penjual 

tidak dapat membuat Faktur Pajak sebagai bukti 

bahwa pajak telah dipungut, misalnya karena penjual 

berada di luar negeri sehingga tidak dapat diberikan 

kewajiban untuk memungut PPN yang terutang. 

Dalam hal ini, pembeli yang berada di Indonesia wajib 

memungut dan menyetor sendiri PPN yang terutang. 
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Bukti pungutan dan/atau penyetoran PPN ini 

merupakan dokumen yang dipersamakan dengan 

Faktur Pajak dan dapat digunakan oleh Pengusaha 

Kena Pajak pembeli sebagai sarana untuk melakukan 

kredit pajak. 

Hal tersebut berbeda dengan kegiatan 

membangun sendiri yang tidak diatur secara eksplisit 

mengenai pembuatan Faktur Pajak-nya. Kegiatan 

membangun sendiri merupakan ketentuan khusus, 

dimana PPN yang terutang wajib disetor dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini tidak 

berfungsi sebagai bukti pengkreditan pajak dan pihak 

yang melakukan kegiatan membangun sendiri juga 

tidak mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur 

Pajak. 

 

4) Fungsi Faktur Pajak 

 Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak 

dan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengkreditkan Pajak Masukan. Fungsi Faktur Pajak 

bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, Faktur Pajak 

merupakan bukti bahwa PPN telah dipungut atas 

transaksi yang dilakukan. 

b) Bagi pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti 

bahwa PPN yang terutang sudah dibayar. 

Selanjutnya, bagi pembeli yang merupakan 

Pengusaha Kena Pajak, Faktur Pajak berfungsi 

sebagai sarana untuk melakukan kredit pajak. 
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Isu mengenai penggunaan Faktur Pajak yang 

benar merupakan suatu bagian penting dari prosedur 

untuk imposing dan enforcing PPN. Oleh karena itu, 

ketentuan Faktur Pajak menjadi sangat rigid untuk 

melaksanakan kewajiban PPN. 

 

5) Kelebihan dan Kelemahan Sistem Faktur Pajak 

 Keunggulan sistem Faktur Pajak: 

a) Faktur Pajak menjadi sumber data bagi 

Direktorat Jenderal Pajak;  

b) sistem kontrol secara otomatis antara PKP 

Pembeli sebagai pengguna Faktur Pajak dengan 

PKP Penjual sebagai penerbit Faktur Pajak; 

c) sistem penghitungan PPN yang sederhana 

sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan 

relatif mudah dalam pengawasan. 

 Kelemahan sistem Faktur Pajak: 

a) beban administrasi yang besar bagi DJP dan 

Pengusaha Kena Pajak; dan 

b) rawan penyalahgunaan mengingat fungsi 

Faktur Pajak sama seperti alat pembayaran. 

Persyaratan optimalisasi sistem Faktur Pajak: 

a) perekaman SPT Masa PPN harus tertib dan 

disiplin. Dengan mewajibkan PKP untuk 

melaporkan SPT Masa PPN menggunakan 

aplikasi e-SPT, diharapkan data pelaporan SPT 

Masa PPN dapat dengan cepat masuk ke dalam 

sistem; 

b) sarana penyimpanan dan pengamanan serta 

pemeliharaan data Faktur Pajak yang memadai; 
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c) sistem aplikasi yang mumpuni untuk mengolah 

dan menyajikan data Faktur Pajak secara 

sistem sesuai dengan kebutuhan unit kantor 

DJP. Ruang arsip penyimpanan yang memadai 

di setiap unit Kantor Pelayanan Pajak; 

d) fungsi pencegahan penyalahgunaan dan 

pengawasan dilakukan secara optimal; dan 

e) pengawasan PKP (registrasi ulang dilakukan 

secara berkesinambungan). 

 

6) Saat Pembuatan Faktur Pajak 

Pada dasarnya Faktur Pajak dibuat pada saat 

penyerahan atau pada saat penerimaan 

pembayaran dalam hal pembayaran diterima 

sebelum dilakukan penyerahan. History perubahan 

pengaturan saat pembuatan Faktur Pajak adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 13. Sejarah Perubahan Pengaturan Saat 

Pembuatan Faktur Pajak 

 
1 April 1984 1 April 1986 

1 Januari 

1989 
1 April 2010 

Dasar 

Pengaturan 

KMK No 

432/KMK.04

/1984 

KMK No 

218/KMK.04

/1986 

KMK No 

1117/KMK.0

4/1988 

Pasal 13 ayat (1a) 

UU No 42 Tahun 

2009 

Saat 

Pembuatan FP 

10hari 

setelah 

penyerahan 

30 hari 

setelah 

penyerahan 

Akhir bulan 

berikutnya 

setelah 

penyerahan 

Saat penyerahan 

Saat 

Penyetoran 

Tanggal 15 bulan berikutnya Akhir bulan 

berikutnya 
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Definisi saat 

penyerahan 

- Barang diserahkan langsung atau 

melalui pihak ketiga; 

- Jasa selesai sebagian atau seluruhnya 

Diakui sbg 

piutang/ 

penghasilan, 

atau saat 

penerbitan 

invoice 

  

Saat penyerahan yang merupakan dasar 

penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan 

Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang 

lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin 

dalam praktik pencatatan atau pembukuan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

serta diterapkan secara konsisten oleh PKP. 

Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan 

manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada 

pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi 

tersebut dapat diukur dengan handal. Pengakuan 

pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan 

dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang 

sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar 

pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan 

piutang. 

 Sejalan dengan prinsip akuntansi tersebut, telah 

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2012 yang mengatur lebih lanjut mengenai saat 

penyerahan Barang Kena Pajak yang menjadi dasar 

penentuan saat terutang PPN sekaligus saat 

pembuatan Faktur Pajak, yang secara ringkas adalah: 

a) untuk penyerahan BKP, Faktur Pajak dibuat pada 

saat: 
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(1) harga atas penyerahan BKP diakui 

sebagaipiutang atau penghasilan, atau pada 

saat diterbitkan faktur penjualan; atau;  

(2) BKP diserahkan secara langsung. 

b) untuk penyerahan JKP, Faktur Pajak dibuat pada 

saat: 

(1) harga atas penyerahan JKP diakui sebagai 

piutang atau penghasilan, atau pada saat 

diterbitkan faktur penjualan; atau; 

(2) mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan 

untuk dipakai secara nyata, baik sebagian 

atau seluruhnya. 

 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) 

bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak 

diperlakukan sebagai Faktur Pajak.Kepada PKP yang 

melakukan penyerahan dikenai sanksi tidak membuat 

Faktur Pajak dan bagi PKP Pembeli tidak dapat 

melakukan kredit pajak. 

7) Sanksi bagi Pengusaha Yang bukan Pengusaha 

Kena Pajak namun Membuat Faktur Pajak 

 Berdasarkan Pasal 14 UU PPN, diatur bahwa 

orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat 

Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, 

maka orang pribadi atau badan tersebut harus 

menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam 

Faktur Pajak ke Kas Negara. Berdasarkan Pasal 39A 

UU No 28 Tahun 2007, diatur bahwa orang pribadi 

atau badan yang menerbitkan Faktur Pajak namun 
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belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) 

tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda 

paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) 

kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak. Apabila 

mengacu pada Undang-Undang KUP sebelumnya yaitu 

UU No 16 Tahun 2000, diatur bahwa orang pribadi 

atau badan yang menerbitkan Faktur Pajak namun 

belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% 

(dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Perlu 

dipertimbangkan kembali terkait pengenaan sanksi 

atas pembuatan Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha 

Kena Pajak, baik bagi penerbit Faktur Pajak maupun 

si penerima Faktur Pajak. 

 

d. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain 

1. Korea Selatan 

Korea Selatan telah menerapkan e-Tax Invoice 

berbasis web secara online dimulai tahun 2010 dalam 

bentuk piloting.Kemudian di tahun 2011, Korea 

mewajibkan seluruh PKP badan untuk menggunakan 

e-Tax Invoice. Pada tahun 2012, Korea mewajibkan 

menggunakan e-Tax Invoice diperluas menjadi PKP 

Orang Pribadi yang memiliki omzet tertentu, dan 

dimulai tahun 2013 seluruh PKP diwajibkan 

menggunakan e-Tax Invoice. Sebagaimana diketahui, 

Korea Selatan adalah negara produsen di bidang 

teknologi informasi sehingga sangat kondusif untuk 

implementasi e-Tax Invoice berbasis online. Penerbitan 
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Faktur Pajak dilakukan oleh aplikasi yang berada di 

server otoritas perpajakan Korea Selatan (NTS) dan 

Nomor Faktur ditentukan sendiri oleh PKP masing-

masing. Namun, dalam Faktur tersebut terdapat kode 

validasi yang berasal dari NTS. 

Article 16 (Tax Invoice) 
(1) Where an entrepreneur registered as a tax 

payment obligor supplies goods or services, 
he/she shall issue an invoice, stating 
matters under the following sub paragraphs 

(herein after referred to as “tax invoice”) to 
the person who receives the supply, as 
prescribed by Presidential Decree, at the time 
provided for in Article 9 (or the time specified 
other wise by Presidential Decree, if any). In 
such cases, a tax invoice may be modified for 
replacement, as prescribed by Presidential 
Decree, when any ground prescribed by 
Presidential Decree including error and 
correction in connection with the descriptions 
there of arises:<Amended by Act 
No.9915,Jan.1,2010> 
1. Registration number and name or 

denomination of the entrepreneur who 
supplies; 

2. Registration number of the person who 
receives supply; 

3. The value of supply and the amount of 
value-added taxes; 

4. Date of preparation; 
5. Matters prescribed by Presidential 

Decree,other than those under sub 
paragraphs 1 through 4. 

(2)  Not with standing paragraph(1), corporate 
entrepreneurs, and individual entrepreneurs 
prescribed by Presidential Decree,shall issue 
a tax invoice by electronic method (herein 
after referred to as the “electronic tax 
invoice”) prescribed by Presidential Decree: 
Provided,That corporate entrepreneurs may 
also issue a tax invoice other than an 
electronic tax invoice by December 31,2010, 
and individual entrepreneurs by 
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December31,2011.<Amended by Act 

No.9915, Jan.1,2010>≪Enforcement Date of 
the portion regarding individual 
entrepreneurs prescribed by Presidential 

Decree:Jan.1,2011≫ 
(3) When an electronic tax invoice has been 

issued under paragraph (2), the entrepreneur 
shall transmit the list of issued tax invoices 
prescribed by Presidential Decree to the 
Commissioner of theNational Tax Service by 
the deadline prescribed by Presidential 
Decree. <Amended by Act 

No.9915,Jan.1,2010> 
(4) An entrepreneur other than those required to 

issue an electronic tax invoice as prescribed 
in paragraph (2) may issue and transmit an 
electronic tax invoice as prescribed in 
paragraphs (2) and(3).<Amended by Act 
No.9915,Jan.1,2010> 

(5) The head of customs house shall issue a tax 
invoice of goods being imported to the 
importer as prescribed by Presidential 
Decree.<Amended by Act 
No.9915,Jan.1,2010> 

(6) Paragraphs (1) and (2) may not be applicable 
to the cases prescribed by Presidential 
Decree, such as where it is difficult to issue a 
tax invoice, where it is unnecessary, 
etc.<Amended by Act No.9915, Jan.1,2010> 

(7) Necessary matters concerning the 

preparation and issuance of tax invoice other 
than those prescribed in paragraphs (1) 
through (6) shall be prescribedby Presidential 
Decree.<Amended by Act No.9915, Jan 1, 
2010> 

 

2. Chile 

Chile telah menerapkan e-Invoice sejak tahun 

2002 dengan menerapkan model paper based dan 

e-Invoice based dengan otorisasi berupa stempel 

dan pemberian nomor faktur dikendalikan oleh 

otoritas perpajakan Chile (SII). Sebagaimana 
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diketahui, Chile adalah negara bukan produsen di 

bidang teknologi informasi, tentu berbeda 

kondisinya dengan Korea Selatan, sehingga Chile 

tidak melakukan pilihan teknologi dan metode e-

Tax Invoice berbasis online, tetapi lebih memilih 

variasi (mix) model online dengan paper based. 

 

3. China 

Dalam sistem PPN di China, dikenal dua 

jenis Faktur Pajak, yaitu: Special Tax Invoice (STI) 

dan Faktur Pajak Sederhana, sbb.: 

a) Untuk General Taxpayer (GTP): 

(1) formulir secara umumdicetakoleh SAT, 

Wajib Pajak diwajibkan untuk membeli 

faktur pajak yang dibutuhkan; 

(2) Faktur Pajak sudah diberi nomor urut oleh 

SAT, jumlah Faktur Pajak yang boleh dibeli 

ditentukan oleh SAT berdasarkan rata-rata 

kegiatan Wajib Pajak; 

(3) Faktur Pajak mencantumkan nomor 

rekening koran Wajib Pajak; 

(4) Faktur Pajak menggunakan 84 kode 

kombinasi special character yang diekstrak 

dari kartu chip Wajib Pajak untuk 

menghindarkan Faktur Pajak fiktif. Data 

nomor FP khusus yang dijual oleh KPP ke 

GTP disimpan dalam database SAT yang 

terhubungkan secara on-line ke Kantor 

Pusat. 
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(5) Semua daftar Faktur Pajak terekam dalam 

IC card atau black box.  

(6) General Taxpayer tidak dapat membeli dan 

menggunakan Special VAT Invoice dalam 

hal sbb: 

(a) sistem akuntansi dan audit yang 

digunakan tidak memadai untuk 

kepentingan perpajakan sehingga tidak 

dapat menyediakan informasi secara 

tepat besarnya pajak penjualan, pajak 

pembelian, pajak yang dibayar, dan 

informasi lain yang berkaitan dengan 

PPN; 

(b) terdapat indikasi penyalahgunaan 

Special Tax Invoice; dan 

(c) menyerahkan Non-BKP. 

b) Untuk Small Scale Taxpayer (SSTP) diwajibkan 

membeli buku untuk catatan penjualan yang 

dilakukan dan mesin black box untuk merekam 

transaksi di kas register yang tidak dapat 

dibuka oleh pengusaha. 

Selain faktur seperti yang telah dijelaskan di 

atas, ada juga yang dikenal dengan nama Faktur 

Pajak Khusus (Special Tax Invoice). Karakteristik 

dari faktur pajak ini adalah 

(1) Hanya diterbitkan oleh General Taxpayer (GTP). 

(2) Dicetak dan dinomori oleh SAT, GTP untuk 

dapat menerbitkan FP Khusus harus 

membelinya di Kantor Pelayanan Pajak, yaitu: 

(a) FP Khusus rangkap 3. 
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(b) FP Khusus rangkap 7. 

(3) Data nomor FP Khusus yang dijual oleh KPP ke 

GTP disimpan dalam data baseSATyang 

terhubungkan secara on-line ke Kantor Pusat. 

(4) PPN yang dibayar dengan menggunakan FP 

Khusus dapat dikreditkan. 

(5) Ukuran FP Khusus adalah setengah kuarto. 

(6) Informasi yang ada dalam FP Khusus meliputi:  

(a) nama, alamat, NPWP, dan Bank Account 

baik pembeli maupun penjual; 

(b) jumlah, harga, dan potongan harga barang 

yang dijual; 

(c) PPN yang terutang; 

(d) nomor FP Khusus yang telah dicetak oleh 

SAT; dan 

(e) tanda tangan dan nama penjual. 

(7) Informasi yang ada pada FP Khusus yang telah 

diterbitkan terekam pada IC Cardyang berada 

pada domisili PKP. IC Card tersebut 

terhubungkan secara online denganSAT. 

c) Pelaporan PPN 

(1) Baik GTP maupun SSTP melaporkan kewajiban 

PPN pada setiap bulan. 

(2) Bagi GTP, pada saat menyampaikan SPT Masa 

juga diharuskan membawa seluruh FP Khusus 

yang telah diterbitkannya. FP Khusus tersebut 

oleh petugas penerima di-scan, sehingga data 

FP Khusus yang telah dibeli yang ada di sistem 

yang sudah terisi berdasarkan data pada IC 

Card di-matching-kan dengan data yang ada 
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pada FP Khusus (hard copy-nya atau paper 

invoice-nya) sesuai dengan nomor FP Khusus 

tersebut. 

(3) Sedangkan bagi SSTP, pada saat 

menyampaikan SPT Masa wajib membawa 

buku catatan penjualan yang pengadaannya 

dilakukan oleh SAT. Ukuran buku catatan 

tersebut adalah setengah kuarto. 

d) Sistem Informasi PPN (Sistem Komputerisasi) 

(1) IC Card di-install ke setiap General Taxpayer, 

digunakan secara bersamaan dengan 

penerbitan Special TaxInvoice. 

(2) Untuk SSTP, dipasang blackboxterhubungkan 

dengan cash register. 

(3) Baikblackbox maupun IC Card harus dibeli oleh 

PKP ke vendoryang ditunjuk oleh SAT. 

Dana yang diinvestasikan untuk melakukan 

sistem komputerisasi pajak termasuk IC Card 

dalam VAT System sebesar 9 milyar RMB (US 

$1.08 milyar). 

 

E. Permasalahan terkait Mekanisme PPN lainnya 

1) Pengkreditan Pajak Masukan 

a) Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada  

Ketentuan yang terkait pengkreditan Pajak Masukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana 

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
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Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain 

mengatur: 

(1)  Pasal 1: 

(a) Angka 24, bahwa Pajak Masukan adalah 

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya 

sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 

karena perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak 

dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak 

dari luar Daerah Pabean dan/atau impor 

Barang Kena Pajak. 

(b) Angka 25, bahwa Pajak Keluaran adalah 

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 

wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor 

Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 

dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

(2)  Pasal 9: 

(a) Ayat (2), bahwa Pajak Masukan dalam 

suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 

(b) Ayat (2a), bahwa bagi Pengusaha Kena 

Pajak yang belum berproduksi sehingga 

belum melakukan penyerahan yang 

terutang pajak, Pajak Masukan atas 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964


184 

perolehan dan/atau impor barang modal 

dapat dikreditkan. 

(c) Ayat (5), bahwa apabila dalam suatu Masa 

Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak 

juga melakukan penyerahan yang tidak 

terutang pajak, sepanjang bagian 

penyerahan yang terutang pajak dapat 

diketahui dengan pasti dari 

pembukuannya, jumlah Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan adalah Pajak 

Masukan yang berkenaan dengan 

penyerahan yang terutang pajak. 

(d) Ayat (6), bahwa apabila dalam suatu Masa 

Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak 

juga melakukan penyerahan yang tidak 

terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan 

untuk penyerahan yang terutang pajak 

tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

untuk penyerahan yang terutang pajak 

dihitung dengan menggunakan pedoman 

yang diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(e) Ayat (7), bahwa besarnya Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang peredaran usahanya 

dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah 

tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), 

dapat dihitung dengan menggunakan 

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 

Masukan. 

(f) Ayat (7a), bahwa besarnya Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha 

tertentu dihitung dengan menggunakan 

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 

Masukan. 

(g) Ayat (7b), bahwa ketentuan mengenai 

peredaran usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan 

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) dan ayat (7a) diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(h) Ayat (8), bahwa pengkreditan Pajak 

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dapat diberlakukan bagi 

pengeluaran untuk: 

i) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak sebelum pengusaha 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak; 

ii) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak yang tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan kegiatan 

usaha; 
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iii) perolehan dan pemeliharaan kendaraan 

bermotor berupa sedan dan station 

wagon, kecuali merupakan barang 

dagangan atau disewakan; 

iv) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 

Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum 

pengusaha dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak; 

v) dihapus;  

vi) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau 

ayat (9) atau tidak mencantumkan 

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau 

penerima Jasa Kena Pajak; 

vii) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 

Pajak dari luar Daerah Pabean yang 

Faktur Pajaknya tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (6); 

viii) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak yang Pajak Masukannya 

ditagih dengan penerbitan ketetapan 

pajak; 

ix) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak yang Pajak Masukannya 
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tidak dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai, yang ditemukan 

pada waktu dilakukan pemeriksaan;dan 

x) perolehan Barang Kena Pajak selain 

barang modal atau Jasa Kena Pajak 

sebelum Pengusaha Kena Pajak 

berproduksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2a). 

b) Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2012  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah 

Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah, antara lain 

mengatur: 

(1) Ayat (1), bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak 

yang belum berproduksi sehingga belum 

melakukan penyerahan yang terutang Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor 

barang modal dapat dikreditkan. 

(2) Ayat (2), bahwa barang modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud 

yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
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tahun yang menurut tujuan semula tidak 

untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran 

berkaitan dengan perolehan barang modal yang 

dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang 

modal tersebut. 

(3) Penjelasan Pasal 16 ayat 2, menerangkan 

bahwa ketentuan mengenai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun untuk barang modal 

mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Penghasilan yang pembebanannya sebagai 

biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan 

harus melalui penyusutan. Pajak Masukan atas 

impor dan/atau perolehan barang modal 

tersebut merupakan Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan. 

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan 

Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena 

Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang 

Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, 

antara lain mengatur: 

(1) Pasal 1 angka 7, bahwa Penyerahan yang Tidak 

Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan 

jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai dan yang 

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
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(2) Pasal 2, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan kegiatan: 

(a) usaha terpadu (integrated), terdiri dari: 

- unit atau kegiatan yang melakukan 

Penyerahan yang Terutang Pajak; dan 

- unit atau kegiatan lain yang melakukan 

Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. 

(b) usaha yang atas penyerahannya terutang 

pajak dan yang tidak terutang pajak; 

(c) usaha untuk menghasilkan 

memperdagangkan barang, dan usaha jasa 

yang atas penyerahannya terutang pajak dan 

yang tidak terutang pajak; atau 

(d) usaha yang atas penyerahannya sebagian 

terutang pajak dan sebagian lainnya tidak 

terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan 

untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak 

dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan untuk 

Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung 

dengan menggunakan pedoman 

penghitungan Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan. 

(3) Pasal 3, pedoman penghitungan Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah:  

P = PM x Z 

P  : adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan; 
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PM : adalah jumlah Pajak Masukan atas 

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak; 

Z   : adalah persentase yang sebanding dengan 

jumlah penyerahan yang terutang pajak 

terhadap penyerahan seluruhnya. 

(4) Pasal 4 ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 

telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan 

menggunakan pedoman penghitungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus 

menghitung kembali besarnya Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan. 

(5) Pasal 4 ayat (2), bahwa Penghitungan kembali 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan menggunakan pedoman 

penghitungan sebagai berikut : 

(a) untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena 

Pajak yang masa manfaatnya lebih dari 

1(satu) tahun. 

P‟ = PM/T x z‟ 

Dengan ketentuan: 

P‟  adalah jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan; 

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas 

perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak; 
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T   adalah masa manfaat Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang 

ditentukan sebagai berikut: 

- untuk Barang Kena Pajak berupa 

tanah dan bangunan adalah 10 

(sepuluh) tahun; 

- untuk Barang Kena Pajak selain 

tanah dan bangunan dan Jasa Kena 

Pajak adalah 4(empat) tahun; 

Z‟  adalah persentase yang sebanding 

dengan jumlah Penyerahan yang 

Terutang Pajak terhadap seluruh 

penyerahan dalam 1(satu) tahun buku. 

(b) Untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena 

Pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun 

atau kurang: 

P‟ = PM x Z‟  dengan ketentuan: 

P‟  adalah jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun 

buku; 

PM   adalah jumlah Pajak Masukan atas 

perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak; 

Z‟   adalah persentase yang sebanding 

dengan jumlah penyerahan yang 

terutang pajak terhadap seluruh 

penyerahan dalam 1 (satu) tahun 

buku. 

(6) Pasal 5, bahwa Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan dari hasil penghitungan kembali 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, 

paling lama pada bulan ketiga setelah 

berakhirnya tahun buku. 

(7) Pasal 6, bahwa penghitungan kembali Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak 

perlu dilakukan dalam hal masa manfaat 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf a telah terakhir. 

c) Peraturan Menteri Keuangan nomor 

75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

38/PMK.011/2013, antara lain mengatur: 

(1)  Pasal 2, bahwa Nilai Lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai 

berikut: 

(a) untuk pemakaian sendiri Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah 

Harga Jual atau Penggantian setelah 

dikurangi laba kotor; 

(b) untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah 

Harga Jual atau Penggantian setelah 

dikurangi laba kotor; 

(c) untuk penyerahan media rekaman suara 

atau gambar adalah perkiraan harga jual 

rata-rata; 
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(d) untuk penyerahan film cerita adalah 

perkiraan hasil rata-rata per judul film; 

(e) untuk penyerahan produk hasil tembakau 

adalah sebesar harga jual eceran; 

(f) untuk Barang Kena Pajak berupa 

persediaan dan/atau aktiva yang menurut 

tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada 

saat pembubaran perusahaan, adalah 

harga pasar wajar; 

(g) untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari 

pusat ke cabang atau sebaliknya 

dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak 

antar cabang adalah harga pokok penjualan 

atau harga perolehan; 

(h) untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

melalui pedagang perantara adalah harga 

yang disepakati antara pedagang perantara 

dengan pembeli; 

(i) untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

melalui juru lelang adalah harga lelang; 

(j) untuk penyerahan jasa pengiriman paket 

adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah 

yang ditagih atau jumlah yang seharusnya 

ditagih; 

(k) untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau 

jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh 

persen) dari jumlah tagihan atau jumlah 

yang seharusnya ditagih; 
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(l) untuk penyerahan emas perhiasan 

termasuk penyerahan jasa perbaikan dan 

modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa 

lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, 

yang dilakukan oleh pabrikan emas 

perhiasan adalah 20% (dua puluh persen) 

dari harga jual emas perhiasan atau nilai 

penggantian; 

(m) untuk penyerahan jasa pengurusan 

transportasi (freight forwarding) yang 

didalam tagihan jasa pengurusan 

transportasi tersebut terdapat biaya 

transportasi (freight charges) adalah 

10% (sepuluh persen) dari jumlah yang 

ditagih atau seharusnya ditagih. 

(2) Pasal 3, bahwa Pajak Masukan yang 

berhubungan dengan: 

(a) penyerahan jasa pengiriman paket 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf j yang dilakukan oleh pengusaha jasa 

pengiriman paket; 

(b) penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa 

biro pariwisata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf k yang dilakukan oleh 

pengusaha jasa biro perjalanan atau 

pengusaha jasa biro pariwisata; 

(c) penyerahan emas perhiasan termasuk 

penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi 

emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang 

berkaitan dengan emas perhiasan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf l yang dilakukan oleh pengusaha 

pabrikan emas; dan 

(d) penyerahan jasa pengurusan transportasi 

(freight forwarding) yang di dalam tagihan 

jasa pengurusan transportasi tersebut 

terdapat biaya transportasi (freight charges) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf m yang dilakukan oleh pengusaha 

jasa pengurusan transportasi, tidak dapat 

dikreditkan. 

 

b) Permasalahan  

1) Pengkreditan Pajak Masukan 

a) Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 

Keluaran 

Ketentuan pokok mengenai pengkreditan 

Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 

ayat (2) UU PPN, bahwa Pajak Masukan dalam 

suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Pajak 

Masukan di sini adalah pajak yang seharusnya 

sudah dibayar oleh pembeli BKP, penerima JKP, 

pengimpor BKP, atau pemanfaat JKP dari luar 

Daerah Pabean atas perolehan BKP atau JKP dan 

pemanfaatan JKP. Atas pembayaran PPN atas 

perolehan BKP atau JKP dan pemanfaaran JKP 

tersebut, pembeli BKP atau penerima JKP berhak 

menerima bukti pemungutan. Sedangkan Pajak 

Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
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ayat (2) UU PPN tersebut merupakan pajak yang 

dipungut atas penyerahan BKP atau JKP dan ekspor 

BKP atau JKP pada Masa Pajak yang sama dengan 

Pajak Masukan yang dikreditkan. 

Ketentuan mengenai Pajak Masukan dalam 

suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama sebenarnya 

dimaksudkan dalam rangka pelaporan SPT Masa 

PPN. Dengan demikian, apabila dalam suatu Masa 

Pajak terdapat Pajak Masukan, namun tidak 

terdapat Pajak Keluaran pada Masa Pajak tersebut, 

Pajak Masukan tersebut tetap dapat 

dikreditkan,sepanjang dalam masa pajak 

sebelumnya telah melakukan penyerahan BKP 

dan/atau JKP atau telah berproduksi. 

Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak 

Masukan di atas sesuai dengan teori metode kredit 

(credit method), bahwa yang dikurangkan dalam 

metode ini adalah pajaknya, yaitu Pajak Masukan 

pada Masa Pajak tersebut dengan Pajak Keluaran 

pada Masa Pajak tersebut juga. Dalam ini tidak 

memperhatikan apakah Pajak Masukan tersebut 

merupakan Pajak Keluaran atas penyerahan BKP 

atau JKP yang Pajak Masukan-nya akan dikreditkan 

tersebut.  

Terkait dengan ketentuan tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: 

(1)  Dengan ketentuan tersebut di atas, Pajak 

Masukan atas perolehan bahan baku atau 

barang persediaan tetap dapat dikreditkan 
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meskipun atas bahan baku atau barang 

persediaan tersebut belum menghasilkan Pajak 

Keluaran, sepanjang telah ada penyerahan pada 

Masa Pajak sebelumnya atau telah berproduksi. 

Hal ini sangat logis mengingat sistem 

pengkreditan Pajak Masukan akan sangat sulit 

dilakukan bila Pajak Masukan tersebut harus 

dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang 

berhubungan langsung dengan Pajak Masukan 

tersebut. Selain itu jika harus dilakkan 

pemilahan antara Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran secara cermat (Pajak Masukan yang 

dikreditkan terkait langsung dengan Pajak 

Keluaran), maka hal itu akan meningkatkan 

beban administrasi PKP.   

Dalam praktik di lapangan, pengaturan tersebut 

masih menimbulkan penafsiran yang beda, di 

mana dalam hal suatu masa tidak ada Pajak 

Keluaran maka atas Pajak Masukan dalam Masa 

itu tidak dapat dikreditkan meskipun dalam 

Masa Pajak sebelumnya sudah terdapat Pajak 

Masukan. 

Atas pengkreditan Pajak Masukan terkait 

dengan perolehan barang modal perlu dipikirkan 

kembali apakah tepat jika ketentuan mengenai 

pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama tersebut 

di atas tetap diterapkan. Contoh kasus adalah 

sebagai berikut: 
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Pengusaha yang bergerak dalam bidang 

perdagangan barang yang dalam suatu Masa 

Pajak melakukan pembelian atas gedung yang 

dimaksudkan untuk melakukan perluasan 

bidang usaha yaitu persewaan ruang 

perkantoran. Atas gedung tersebut sampai saat 

ini belum disewakan untuk ruangan 

perkantoran. Dengan demikian, belum ada Pajak 

Keluaran yang berhubungan langsung dengan 

gedung tersebut. Dengan mendasarkan pada 

ketentuan pengkreditan tersebut di atas secara 

serta-merta, Pajak Masukan atas perolehan 

gedung tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran atas usaha perdagangan tersebut.  

Namun demikian, dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b 

diatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan 

BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan. 

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa 

pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan 

usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan 

produksi, distribusi, pemasaran, dan 

manajemen. 

(2)  Ketentuan mengenai Pajak Masukan dalam 

suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, dalam 

praktiknya dimungkinkan dimanfaatkan oleh 

PKP dengan mengkreditkan Pajak Masukan atas 

barang modal secara keseluruhan di Masa Pajak 

dimana barang modal tersebut diperoleh. 
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Dengan masa manfaat atas barang modal yang 

cukup lama, dimungkinkan adanya perubahan 

penggunaan barang modal tersebut yang tidak 

sebatas terkait dengan penyerahan yang 

terutang PPN. Contoh yang terjadi di lapangan 

adalah sebagai berikut pengusaha yang bergerak 

dalam bidang sewa apartemen yang atas 

perolehan bangunan tersebut Pajak 

Masukannya telah di kreditkan secara 

keseluruhan pada Masa Pajak saat perolehan 

bangunan, kemudian melakukan perubahan 

kegiatan usaha menjadi perhotelan yang atas 

penyerahan jasa perhotelannya tidak dikenai 

PPN. Hal tersebut menimbulkan permasalahan 

karena Pajak Masukan atas perolehan bangunan 

tersebut telah dikreditkan dan direstitusi secara 

keseluruhan di Masa Pajak saat perolehan, 

sedangkan bangunan tersebut pada 

kenyataannya digunakan untuk penyerahan 

yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak 

terutang PPN. Dengan demikian, ada sebagian 

dari PPN terutang atas konsumsi BKP tersebut 

tidak dibayar, karena telah dikreditkan. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, 

dapat disampaikan bahwa pada dasarnya 

pengkreditan Pajak Masukan hanya dapat 

dilakukan apabila berhubungan dengan kegiatan 

usaha. Terkait dengan permasalahan tersebut di  

atas maka: 
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(1) Perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan 

bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak 

dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa 

Pajak yang sama untuk menghindari perbedaan 

penafsiran. 

(2) Pajak Masukan atas Masa Pajak pengkreditan 

Pajak Masukan atas barang modal tersebut 

sekiranya perlu dipikirkan kembali metode 

pengkreditan barang modal misalnya dengan 

cara pengkreditan Pajak Masukan atas barang 

modal secara proporsional sesuai dengan masa 

manfaatnya.   

b) Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Modal 

Sebelum Berproduksi 

Terkait dengan definisi barang modal sampai 

saat ini masih menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. Dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, diatur bahwa 

barang modal adalah harta berwujud yang 

memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan 

dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi 

ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. 

Contoh permasalahannya adalah:  

(1) Apakah tanah termasuk dalam pengertian 

barang modal, sehingga Pajak Masukan atas 

perolehannya dapat dikreditkan? 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah nomor 1 tahun 2012, mengatur 
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bahwa barang modal adalah harta berwujud 

yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun yang menurut tujuan semula tidak 

untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran 

berkaitan dengan perolehan barang modal yang 

dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang 

modal tersebut. Dalam penjelasannya 

diterangkan lebih lanjut bahwa masa manfaat 

lebih dari 1 (satu) tahun untuk barang modal 

mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Penghasilan yang pembebanannya sebagai 

biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan 

harus melalui penyusutan. Pajak Masukan atas 

impor dan/atau perolehan barang modal 

tersebut merupakan Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan.  

Dari penjelasan tersebut terkesan bahwa 

tanah bukan merupakan barang modal karena 

tanah tidak dilakukan penyusutan. Menurut 

kami perlu didefinisikan lebih jelas lagi 

mengenai lingkup barang modal mengingat 

secara akuntansi barang modal adalah aktiva 

yang tercantum dalam neraca yaitu pada aktiva 

tetap, termasuk di dalamnya adalah tanah.  

(2) Apakah Pajak Masukan atas jasa konstruksi 

termasuk dalam pengertian Pajak Masukan 

dalam perolehan barang modal sehingga dapat 

dikreditkan oleh PKP? 
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Dalam kasus pembangunan gedung dengan 

menggunakan jasa konstruksi. Pajak Masukan 

atas jasa konstruksi pembangunan gedung 

tersebut tidak dapat dikategorikan dalam 

pengertian Pajak Masukan atas perolehan 

barang modal, karena belum ada harta 

berwujud pada saat itu (masih construction in 

progress masih belum masuk dalam aktiva 

tetap). Hal tersebut mendasarkan pada 

pengertian barang modal adalah berupa harta 

berwujud. Terkait hal tersebut dalam 

prakteknya diambil jalan tengah bahwa bagian 

dari penggantian jasa konstruksi yang 

berkaitan dengan tagihan atas barang yang 

sudah berwujud (misalnya dalam hal ini adalah 

lift) dimasukkan sebagai Pajak Masukan atas 

barang modal,sedangkan untuk bagian 

penggantian yang berhubungan dengan jasa 

pemasangan dan jasa lainnya tidak 

dimasukkan dalam pengertian barang modal 

dan tidak dapat dikreditkan.  

Definisi barang modal harus diperjelas lagi agar 

tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Selain 

mengenai definisi barang modal, terkait dengan 

ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN 

dimungkinkan terdapat celah yang dapat 

dimanfaatkan oleh pengusaha. Ketentuan yang 

ada saat ini Pajak Masukan atas barang modal 

untuk pengusaha yang belum berproduksi 

tetap dapat dikreditkan secara keseluruhan 
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pada masa perolehannya dan dapat dimintakan 

pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan 

tersebut pada setiap Masa Pajak. Ketentuan 

pengkreditan Pajak Masukan atas barang 

modal dalam UU PPN selama ini menganut 

metode consumption type, dimana atas PPN 

barang modal tersebut dapat dibebaskan atau 

dikreditkan. Ketentuan tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh PKP dengan menggalihkan 

usaha (untuk penyerahan yang tidak terutang) 

setelah memperoleh restitusi atas Pajak 

Masukan barang modal.  

 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di 

atas ada beberapa alternatif  yaitu:  

(a) Membuat ketentuan mengenai pengkreditan 

Pajak Masukan atas barang modal oleh 

pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat 

dilakukan namun dengan secara proposional 

sesuai masa manfaatnya;  

(b) Mengatur mengenai kesinambungan (going 

concern) dari kegiatan usaha PKP bersangkutan. 

Dalam hal pembatasan jangka waktu pengalihan 

usaha dari penyerahan yang terutang PPN ke 

penyerahan yang tidak terutang PPN; atau 

(c) Mengatur mengenai penagihan kembali Pajak 

Masukan atas barang modal yang telah 

direstitusi.  
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c) Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak 

Masukan 

Ketentuan yang ada saat ini yaitu Pasal 9 ayat 

(6) UU PPN, mengatur bahwa apabila dalam suatu 

Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga 

melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, 

sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang 

terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, 

jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung 

dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

Permasalahan yang terjadi adalah apabila 

terdapat PKP yang selain melakukan penyerahan 

terutang PPN yang Pajak Masukannya dapat 

dikreditkan dan juga melakukan penyerahan yang 

terutang PPN menggunakan nilai lain sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak, yang mana Pajak Masukannya 

tidak dapat dikreditkan serta melakukan 

penyerahan yang tidak terutang PPN. Dalam hal 

PKP yang bersangkutan tidak dapat memisahkan 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan Pajak 

Masukan yang tidak dapat dikreditkan terkait 

dengan penyerahan tersebut, maka perlu dilakukan 

penyempurnaan ketentuan mengenai pedoman 

pengkreditan Pajak Masukan-nya.  

Definisi penyerahan yang tidak terutang PPN 

sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 ayat 

(5) UU PPN bahwa penyerahan yang tidak terutang 
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pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang 

tidak dikenai PPN (Pasal 4A) dan yang dibebaskan 

dari pengenaan PPN (Pasal 16B). Mengingat akan 

dilakukan penyederhanaan objek pajak dalam UU 

PPN nanti, maka penyerahan yang tidak terutang 

PPN adalah penyerahan yang dibebaskan dari 

pengenaan PPN saja. Penyempurnaan ketentuan 

mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan 

adalah apabila selain melakukan penyerahan yang 

terutang PPN yang Pajak Masukannya dapat 

dikreditkan, juga melakukanpenyerahan yang 

terutang PPN yang Pajak Masukannya tidak dapat 

dikreditkanmaka perhitungan kembali Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan adalah secara 

proporsional dan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

 

c) Praktik di Negara Lain (Benchmarking)  

1. Republik Korea Selatan 

(1) Metode penghitungan: 

(a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap 

Pajak Keluaran. Pengkreditan ini tidak 

berlaku terhadap penyerahan barang yang 

tidak dikenakan PPN atau dibebaskan. 

(b) Diterapkan juga deemed pajak masukan 

untuk kegiatan tertentu seperti: 

-  Untuk usaha restoran: 3%. 

-  Untuk pengusaha tertentu: badan 6% 

dan OP 8%. 
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-  Untuk usaha yang bahan produksi 

berasal dari barang yang dibebaskan: 2%. 

(2)  Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan: 

(a) Pengeluaran yang tidak berhubungan 

langsung dengan kegiatan usaha. 

(b) Pengeluaran untuk pembelian dan 

pemeliharaan kendaraan bermotor untuk 

tujuan sosial.  

(c) Pajak Masukan atas penyerahan barang 

dan jasa yang dibebaskan. 

(d) Perolehan barang dan jasa yang terkait 

dengan tujuan hiburan. 

(e) Pajak Masukan yang diperoleh sebelum 

dikukuhkan menjadi PKP. 

 

(3)  Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagian: 

Dalam hal barang atau jasa yang diperoleh 

digunakan untuk penyerahan yang terutang 

dan yang tidak terutang, pengkreditan Pajak 

Masukan dihitung berdasarkan perbandingan 

antara penyerahan yang terutang yang dapat 

dikreditkan dengan total penyerahan. 

(4)  Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Modal: 

Pajak Masukan atas barang modal mulai 

dikreditkan pada masa pajak perolehan barang 

modal tersebut. Besarnya Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan di setiap masa pajak secara 

umum mengikuti masa pajak pengkreditan 

yang ditentukan untuk barang modal tersebut, 

yaitu: 
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- 20 (dua puluh) masa pajak untuk bangunan, 

dan 

- 4 (empat) masa pajak untuk peralatan dan 

perlengkapan (equipment and fixtures). 

Dengan demikian, nilai Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan pada setiap masa pajak adalah 

sebesar 1/20 dari nilai Pajak  Masukan untuk 

bangunan dan 1/4 dari nilai Pajak Masukan 

untuk peralatan dan perlengkapan. Namun, nilai 

tersebut perlu disesuaikan dengan mengalikan 

dengan perbandingan antara penyerahan yang 

terutang yang dapat dikreditkan dengan total 

penyerahandalam hal dalammasa pajak yang 

bersangkutan terdapat penyerahan yang tidak 

terutang PPN.94 

2. Australia  

a) Metode penghitungan:  

pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 

Keluaran. 

b) Syarat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: 

(1) Perolehan barang/jasa untuk kepentingan 

usaha, kecuali: 

- perolehan yang terkait dengan “input-

taxed supplies” (supplies not liable for 

GST, but which do not give rise to a right 

to claim input tax credits for GST included 

in acquisitions related to the supply). 

- perolehan untuk keperluan domestik. 

                                                             
94 Ernst & young. 2012. Worldwide VAT, GST, and Sales Tax Guide. Hlc                                                                  

m. 348. 
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- pengeluaran yang tidak boleh dibiayakan. 

(2) Penyerahannya merupakan penyerahan kena 

pajak. 

c) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat 

dikreditkan yaitu atas: 

(1) Perolehan bukan untuk tujuan usaha.  

(2) Perolehan terkait hiburan yang tidak boleh 

dibiayakan dalam penghitungan pajak 

penghasilan. 

d) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagian 

(partly creditable) adalah yang memenuhi kondisi 

berikut: 

(1) Perolehan yang sebagian penyerahannya 

adalah penyerahannya yang Pajak 

Masukannya tidak dapat dikreditkan (partly 

relates to input-taxed supplies).  

(2) PKP diwajibkan untuk menyediakan 

perhitungan tertentu atas nilai perolehan.95 

3. Chile  

a. Metode penghitungan:  

 Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 

Keluaran. 

b. Syarat pengkreditan Pajak Masukan: 

 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah 

Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa 

dan atas impor barang yang terkait dengan 

kegiatan usaha dan atas penyerahan yang terutang 

PPN. Jika penyerahan yang dilakukan meliputi 

penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan 

                                                             
95Ernst & young. 2012. Worldwide VAT, GST, and Sales Tax Guide.Hal.29. 
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dengan PPN yang dibebaskan atau penyerahan 

yang tidak terutang PPN, Pajak Masukan 

dikreditkan secara proporsional. Untuk ekspor, 

Pajak Masukan atas ekspor tersebut dapat 

direstitusi secara langsung (cash reimbursement) 

tanpa melalui mekanisme pengkreditan Pajak 

Masukan. 

 

 

c. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan: 

 Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa 

yang tidak terkait dengan kegiatan usaha tidak 

dapat dikreditkan dan Pajak Masukan tersebut 

dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang 

memenuhi kriteria sebagai deductible expense 

untuk penghitungan Pajak Penghasilan. 

4. China  

a. Metode penghitungan: 

(1) General Taxpayer: pengkreditan pajak 

masukan terhadap pajak keluaran. 

(2) Small Taxpayer: menggunakan deemed pajak 

masukan yang mana tarif PPN dikalikan 

dengan jumlah penjualan (simplified method 

system). 

b. Pengeluaran yang atas Pajak Masukannya tidak 

dapat dikreditkan: 

(1) Pembelian BKP/JKP yang digunakan untuk 

penyerahan yang tidak terutang PPN. 
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(2) Pembelian BKP/JKP yang digunakan untuk 

penyerahan yang mendapat fasilitas 

dibebaskan PPN. 

(3) Pembelian BKP/JKP yang digunakan untuk 

tujuan pribadi. 

(4) BKP/JKP yang sudah rusak atau musnah. 

c. Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Modal 

Pada awal diberlakukannya VAT pada tahun 

1994, Pajak Masukan atas barang modal tidak 

dapat dikreditkan (production-based VAT). 

Kemudian, sejak tahun 2004 dengan adanya 

reformasi PPN, berubah menjadi consumption-

based VAT. Dengan demikian, Pajak Masukan 

atas barang modal dapat dikreditkan. Perubahan 

tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan 

bahwa: 

(1) Pajak Masukan atas perolehan barang 

modal yang tidak dapat dikreditkan 

menimbulkan permasalahan salah satunya 

meningkatnya beban perusahaan secara 

umum. Selain itu juga tidak adanya 

perlakuan pajak yang sama. 

(2) Tidak sesuai dengan perkembangan 

ekonomi China, terutama untuk 

menghadapi  WTO.96 

5. Afrika Selatan  

a) Metode penghitungan:  

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 

Keluaran. 

                                                             
96Lin,Z Jun. Value-Added Tax in China and Its Reform. 
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b) Syarat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: 

(1) Barang dan jasa digunakan untuk 

membuat penyerahan yang terutang pajak; 

(2) PPN dikenakan pada tarif standar; 

(3) Dokumentasi yang memadai. 

c) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan: 

(1) Barang dan jasa dalam rangka hiburan; 

(2) Biaya keanggotaan terkait dengan asosiasi 

olahraga, sosial, atau rekreasi; 

(3) Pembelian kendaraan bermotor (selain 

pedagang kendaraan bermotor atau 

penyewaan kendaraan bermotor), kecuali: 

truk, single cabs, sepeda motor, caravan, 

ambulans, hearses, game viewing vehicles, 

bus, kendaraan dengan bobot 3.500kg 

lebih, kendaraan khusus bagi kegiatan 

tertentu, peralatan seperti buldozer; 

(4) Barang dan jasa sehubungan skema 

kesehatan, asuransi kesehatan, atau 

penutupan manfaat. 

6. Austria  

a) Metode penghitungan:  

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 

Keluaran. 

b) Syarat pengkreditan Pajak Masukan: 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah 

Pajak Masukan atas perolehan barang atau 

jasa dan atas impor barang yang terkait dengan 

kegiatan usaha. 

c)   Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan: 
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Pajak Masukan atas perolehan barang atau 

jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha 

tidak dapat dikreditkan. Di samping itu, 

terdapat beberapa jenis pengeluaran yang 

Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, 

antara lain: 

(1) Pembelian, penyewaan, atau pemeliharaan 

mobil; 

(2) Biaya bahan bakan untuk mobil; 

(3) Pengeluaran pribadi; 

(4) Biaya parkir untuk mobil. 

d)   Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang 

Modal 

Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan 

barang modal dapat dilakukan mulai tahun 

pajak perolehan barang modal tersebut. 

Besarnya nilai pengkreditan tersebut 

bergantung pada nilai penyerahan terutang 

PPN dibanding total penyerahan yang 

dilakukan pada tahun perolehan barang modal 

tersebut (partial exemption recovery 

percentage/perbandingan antara penyerahan 

yang terutang PPN dengan total penyerahan). 

Nilai pengkreditan tersebut disesuaikan setiap 

tahunnya berdasarkan besarnya partial 

exemption recovery percentage selama periode 

adjustment yang ditentukan, yaitu: 

(1) 10 (sepuluh) tahun, untuk tanah, 

bangunan, dan penambahan pada 

bangunan; 
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(2) 5 (lima) tahun, untuk aset tetap lainnya.97 

 

 

2) Pengembalian Pendahuluan 

a. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada  

PKP yang dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran PPN setiap Masa 

Pajak adalah PKP yang secara normal mengalami 

kelebihan pembayaran PPN karena melakukan ekspor, 

penyerahan kepada pemungut PPN, penyerahan yang 

PPN-nya tidak dipungut, atau PKP dalam tahap belum 

berproduksi. PKP yang kelebihan pembayaran PPN-nya 

disebabkan oleh ekspor, penyerahan kepada pemungut 

PPN atau penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 

dapat diberikan pengembalian pendahuluan sesuai 

ketentuan Pasal 17C UU KUP apabila memenuhi 

persyaratan sebagai PKP berisiko rendah. Persyaratan 

PKP yang berisiko rendah ini ditetapkan dengan PMK-

71/PMK.03/2010, adalah: 

a) Pengusaha Kena Pajak merupakan Perusahaan 

Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh 

persen) dari keseluruhan saham disetornya 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;  

b) Pengusaha Kena Pajak merupakan perusahaan yang 

saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 

atau  

c) Produsen selain Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 

                                                             
97Worldwide VAT, GST, and Sales Tax Guide, Ernst & young, 2012, hal 38 
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yang memenuhi persyaratan tertentu, yang tidak 

pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan 

dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 (dua 

puluh empat) bulan terakhir, yang persyaratannya 

meliputi : 

(1) tepat waktu dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

selama 12 (dua belas) bulan terakhir; 

(2) nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun 

sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh 

lima persen) adalah produksi sendiri; dan  

(3) Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak 

sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik dengan 

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar 

Dengan Pengecualian. 

Atas pengembalian pendahuluan tersebut 

dikemudian hari dapat dilakukan pemeriksaan. Dalam 

hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB  

atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan 

sanksi berupa bunga 2% dari kekurangan pembayaran 

pajak setiap bulannya.  

Selain pengembalian kelebihan pajak untuk PKP 

berisiko rendah, dikenal pula pengembalian kelebihan 

pajak untuk Wajib Pajak kriteria tertentu sebagaimana 

diatur dalam Pasal 17 C UU KUP dan pengembalian 

kelebihan pajak untuk Wajib Pajak yang memenuhi 

persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 

17D UU KUP. Seperti halnya pengembalian 

pendahuluan untuk PKP berisiko rendah, pengembalian 

pendahuluan yang diatur dalam Pasal 17C dan Pasal 
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17D KUP, setelah diberikan pengembalian dapat 

dilakukan pemeriksaan. Dalam hal berdasarkan hasil 

pemeriksaan diterbitkan SKPKB, maka atas 

kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan 

sanksi kenaikan sebesar 100%.  

 Pengaturan dalam Undang-Undang dan aturan 

pelaksanaan dapat uraikan sebagai berikut: 

a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009: 

(1)  Pasal 13 ayat (2), bahwa jumlah kekurangan 

pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah 

dengan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak 

saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 

sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar. 

(2) Pasal 17C: 

(a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak 

setelah melakukan penelitian atas 

permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu, menerbitkan Surat 

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

sejak permohonan diterima secara lengkap 

untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 

(satu) bulan sejak permohonan diterima 

secara lengkap untuk Pajak Pertambahan 

Nilai. 

(b) Ayat (5), bahwa apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah 

kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan 

pembayaran pajak.  

 

(3) Pasal 17D: 

(a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak 

setelah melakukan penelitian atas 

permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang 

memenuhi persyaratan tertentu, 

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 

(tiga) bulan sejak permohonan diterima 

secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan 

paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 

diterima secara lengkap untuk Pajak 

Pertambahan Nilai. 

(b) Ayat (5), bahwa jika berdasarkan hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah 

pajak yang kurang bayar ditambah dengan 

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen). 

b) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa 

Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 

antara lain mengatur: 

(1)  Ayat (4b), bahwa dikecualikan dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 

(4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat 

diajukan permohonan pengembalian pada setiap 

Masa Pajak oleh: 

(a) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

(b) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; 

(c) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 

Pertambahan Nilainya tidak dipungut; 

(d) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; 

(e) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964
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(f) Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum 

berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2a). 

(2)  Ayat (4c), bahwa pengembalian kelebihan Pajak 

Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a 

sampai dengan huruf e, yang mempunyai 

kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 

rendah, dilakukan dengan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 

perubahannya. 

(3)  Ayat (4d), bahwa ketentuan mengenai 

Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(4)  Ayat (4e), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat 

melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha 

Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak 

setelah melakukan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak. 

(5)  Ayat (4f), bahwa apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah 

kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 
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administrasi berupa bunga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 

perubahannya. 

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak 

Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak. 

(1) Pasal 1, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

(a) Melakukan kegiatan: 

i) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

ii) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; 

iii) Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak 

dipungut; 

iv) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud; dan/atau 

v) Ekspor Jasa Kena pajak; dan 

(b) Telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak berisiko rendah. 

(2) Pasal 2: 

(a) Ayat (1), bahwa untuk ditetapkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 

b harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

i) Pengusaha Kena Pajak merupakan 

Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 

40% (empat puluh persen) dari 

keseluruhan saham disetornya 

diperdagangkan di bursa efek di 

Indonesia;  

ii) Pengusaha Kena Pajak merupakan 

perusahaan yang saham mayoritasnya 

dimiliki secara langsung oleh 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah; atau  

iii) Produsen selain Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, yang memenuhi 

persyaratan tertentu, yang tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan bukti 

permulaan dan/atau penyidikan dalam 

jangka waktu 24 (dua puluh empat) 

bulan terakhir. 

(b) Ayat (2), bahwa persyaratan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi : 

i) tepat waktu dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai selama 12 (dua 

belas) bulan terakhir; 

ii) nilai Barang Kena Pajak yang dijual 

pada tahun sebelumnya paling sedikit 
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75% (tujuh puluh lima persen) adalah 

produksi sendiri; dan  

iii) Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun 

pajak sebelumnya diaudit oleh Akuntan 

Publik dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian atau Wajar Dengan 

Pengecualian. 

Ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan 

sebagaimana disampaikan di atas pada pokoknya 

mengatur beberapa hal sebagai berikut: 

a) Kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan 

permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak 

oleh PKP yang melakukan ekspor BKP, BKP Tidak 

Berwujud dan JKP; PKP yang melakukan 

penyerahan BKP dan/ JKP kepada Pemungut PPN; 

PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau 

JKP yang PPN-nya tidak dipungut; dan/atau PKP 

dalam tahap belum berproduksi. 

b) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan tersebut 

apabila mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko 

rendah dilakukan dengan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pajak sesuai Pasal 17C 

ayat (1) UU KUP. 

c) DJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP 

yang telah memperoleh pengembalian 

pendahuluan dan menerbitkan surat ketetapan 

pajak setelah melakukan pengembalian 

pendahuluan. 
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Apabila hasil pemeriksaan DJP menerbitkan SKPKB, 

jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP. 

b. Permasalahan  

Pengembalian pendahuluan atas kelebihan 

pembayaran pajak diatur dalam dua ketentuan yang 

berbeda, yaitu UU PPN sebagai hukum material dan UU 

KUP sebagai hukum formal. Selain itu perbedaan 

pengenai pengaturan sanksi administrasi atas 

pengembalian pendahuluan menimbulkan 

ketidaksetaraan antara pengembalian pendahuluan 

yang diatur dalam UU PPN dan pengembalian 

pendahuluan yang diatur dalam UU KUP. 

Pengembalian pendahuluan untuk PKP berisiko 

rendah merupakan ketentuan khusus dalam 

mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

PKP berisiko rendah merupakan PKP yang normal 

mengalami kelebihan pembayaran PPN yang 

dimungkinkan untuk mendapatkan pengembalian 

pendahuluan dengan proses yang mudah dan dalam 

waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, PKP dapat 

segera memperoleh nilai manfaat atas kelebihan 

pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan teori yang 

ada, atas kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan 

pengembalian melalui refund atau dengan mekanisme 

pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. 

Pengembalian melalui refund biasa dilakukan atas 

pengusaha yang melakukan ekspor. Tidak banyak 

negara yang menerapkan mekanisme pengembalian 

pendahuluan. Beberapa negara yang menerapkan 



223 

sistem ini adalah Korea dan China. Pengembalian 

pendahuluan ini pada umumnya diberikan kepada 

pengusaha yang melakukan ekspor, meskipun ada 

beberapa kondisi lain seperti perusahaan dengan 

proyek di bidang pertambangan minyak bumi yang 

sedang beroperasi, perusahaan yang sedang melakukan 

perluasan bisnis, perusahaan yang belum melakukan 

pengkreditan atas Pajak Masukannya dalam kurun 

waktu tertentu, maupun perusahaan dengan Pajak 

Masukan yang belum dikreditkan mencapai jumlah 

tertentu. 

Pengembalian pendahuluan tersebut juga 

diterapkan di Indonesia dengan memberikan 

pengembalian pendahuluan atas PKP yang berisiko 

rendah dengan prosedur tanpa didahului pemeriksaan. 

Kriteria PKP yang berisiko rendah yang berlaku sama 

dengan yang diterapkan di beberapa negara lainnya, 

yaitu PKP yang melakukan ekspor, PKP yang 

melakukan penyerahan ke pemungut, dan PKP yang 

melakukan penyerahan yang tidak dipunggut PPN. 

Selain itu, terdapat persyaratan tambahan bagi PKP 

untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah yaitu 

seperti halnya yang diatur dalam PMK 

71/PMK.03/2010. Pengembalian pendahuluan tersebut 

pada dasarnya merupakan pemenuhan hak PKP untuk 

mendapatkan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak dan juga membantu cash flowPKP. 

Namun demikian, di sisi lain mekanisme pengembalian 

pendahuluan harus mendapatkan perhatian karena 

mekanisme tersebut kepada PKP berisiko rendah tidak 
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didahului dengan pemeriksaan. Sesuai dengan 

ketentuan yang ada, setelah pengembalian 

pendahuluan diberikan dapat dilakukan pemeriksaan, 

namun hanya bersifat pilihan dan bukan merupakan 

suatu keharusan. Selain itu, sanksi atas kekurangan 

pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan setelah pengembalian pendahuluan berbeda. 

Ketentuan sanksi untuk pengembalian pendahuluan 

atas PKP berisiko rendah sebagaimana diatur dalam UU 

PPN lebih kecil dibanding dengan sanksi yang diberikan 

atas pengembalian pendahuluan  yang diatur dalam UU 

KUP. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU PPN dan Pasal 

17C dan Pasal 17D UU KUP sama-sama mengatur 

mengenai pengembalian pendahuluan yang seharusnya 

perlakuannya sama.   

Sesuai dengan teori hukum, pada dasarnya 

terdapat pengklasifikasian hukum berdasarkan cara 

penegakannya yaitu hukum material dan hukum 

formal. Ketentuan formal merupakan peraturan yang 

menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum 

material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan 

kewajiban menurut hukum sebagaimana dimaksud 

dalam hukum material. Berdasarkan hal tersebut, 

pengembalian pendahuluan atas PKP berisiko rendah, 

kriteria PKP yang berisiko rendah, dan sanksi yang 

diberikan kepada PKP pada dasarnya merupakan 

ketentuan formal dalam rangka menjalankan ketentuan 

material dalam UU PPN yaitu kelebihan pembayaran 

PPN. Dengan demikian, sudah seharusnya bahwa 
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ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan atas 

PKP berisiko rendah tersebut disatukan dengan 

pengembalian pendahuluan lain yang diatur dalam UU 

KUP. 

 

c. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain  

1. Republik Korea Selatan 

Dalam hal pengusaha itu menghasilkan 

penyerahan dengan tarif 0%, pengusaha yang sedang 

memulai bisnis atau pengusaha sedang memperluas 

atau menambah fasilitas bisnisnya, dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan (early refund) dengan 

proses 15 hari setelah pelaporan. 

  

2. China  

Pada umumnya PKP memperoleh pengembalian 

atas kelebihan pembayaran pajak dengan cara 

mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. 

PKP yang melakukan ekspor harus terdaftar di instansi 

yang berwenang atas perdagangan luar negeri untuk 

mendapatkan persetujuan atas Foreign Trade Operator 

Registration Form. Dokumen tersebut digunakan untuk 

kelengkapan pendaftaran pada pihak perpajakan dan 

menyatakan bahwa berhak untuk pengembalian 

pembayaran pajak atas ekspor (exportrefund). 

Pengembalian atas kelebihan pajak atas ekspor tidak 

berlaku untuk semua jenis barang, yaitu atas barang-

barang yang tarifnya di bawah tarif normal. Prosedur 

pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran oleh 

PKP yang melakukan ekspor dilakukan setiap bulan. 
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Permohonannya harus dilengkapi dengan 

pemberitahuan ekspor dan dokumen lainnya. 

 

 

 

3. Vietnam  

Pengusaha berhak atas pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak (refund) dalam hal: 

a) Sedikitnya tiga bulan secara rutin, pengusaha telah 

mengumpulkan Pajak Masukan yang belum 

dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka refund 

diberikan pada setiap permohonan. 

b) Pengusaha yang melakukan ekspor pada suatu 

bulan dan memiliki credit balance atas Pajak 

Masukan paling sedikit 2 juta VND pada akhir 

bulan, maka diberikan refund setiap bulan. 

c) Perusahaan yang didirikan berdasarkan investment 

project dan telah dikukuhkan sebagai PKP atau 

proyek berkaitan dengan pertambangan minyak 

bumi yang belum beroperasi. 

Perusahaan dengan proyek baru dan Pajak 

Masukannya paling sedikit 200 juta VND dan belum 

dikreditkan dengan Pajak Keluaran. 

 

3) Kompensasi 

a. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada  

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, 

atas kelebihan Pajak Masukan hanya dapat 

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan 

diberikan pengembalian pada akhir tahun buku. 
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Default kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN 

tersebut untuk saat ini dirasa tepat dengan 

pertimbangan bahwa beban pemeriksaan yang masih 

cukup tinggi dan berdasarkan study McKinsey 66% 

pemeriksaan hanya difokuskan pada pemeriksaan rutin 

PKP dan tidak difokuskan pada penggalian potensi 

penerimaan. 

Pengaturan dalam Undang-Undang dan aturan 

pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa 

Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 

antara lain mengatur: 

(1)   Ayat (4), bahwa apabila dalam suatu Masa 

Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya 

merupakan kelebihan pajak yang 

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

(2)  Ayat (4a), bahwa atas kelebihan Pajak 

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat diajukan permohonan pengembalian 

pada akhir tahun buku. 

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian 

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, antara  lain mengatur: 

(1)  Pasal 2: 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964
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(a) Ayat (1), bahwa apabila dalam suatu Masa 

Pajak, Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan lebih besar daripada Pajak 

Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan 

Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak 

berikutnya. 

(b) Ayat (2), bahwa kelebihan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

i) Kelebihan Pajak Masukan terhadap 

Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) 

Undang-Undang PPN; atau 

ii) Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu 

Masa Pajak tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang 

telah dibayar atas perolehan Barang 

Kena Pajak yang tergolong mewah yang 

diekspor sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PPN, 

dalam hal ekspor Barang Kena Pajak 

yang tergolong mewah. 

(c) Ayat (3), bahwa Pengusaha Kena Pajak 

dapat mengajukan permohonan   

pengembalian atas kelebihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun 

buku. 

(2)  Pasal 4: 
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(a) Ayat (1), bahwa permohonan pengembalian 

kelebihan Pajak dapat diproses melalui 

penelitian atau pemeriksaan. 

(b) Ayat (2), bahwa Penelitian dilakukan 

terhadap permohonan pengembalian 

kelebihan Pajak yang diajukan oleh: 

i) Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C 

Undang-Undang KUP; 

ii) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi 

persyaratan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17D Undang-

Undang KUP; atau 

iii) Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 

ayat (4c) Undang-Undang PPN. 

(c) Ayat (3), bahwa Pemeriksaan dilakukan 

terhadap permohonan pengembalian 

kelebihan Pajak yang diajukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha 

Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

b. Permasalahan  

Apabila dalam satu masa pajak Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak 

Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang 

dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan dapat 

diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun 

buku. Default kompensasi atas kelebihan pajak ini 
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membatasi hak PKP untuk meminta pengembalian pada 

setiap Masa Pajak.  

a) Analisis 

Default kompensasi dalam sistem PPN di 

Indonesia ini baru diberlakukan sejak Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009. Pada UU PPN sebelumnya, PKP 

dapat memilih baik mengajukan pengembalian atau 

melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran 

PPN-nya. Perubahan ketentuan mengenai 

pengembalian kelebihan pajak dalam UU PPN adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 18. Perubahan Ketentuan mengenai 

Kelebihan Pajak dalam UU PPN 

 

 
UU 8/1983 UU 11/1994 UU 18/2000 UU 42/2009 

 Dapat 

dikompensasi

kan dalam 

Masa Pajak 

berikutnya, 

atau dapat 

dikembalikan 

Dikompensasikan 

pada masa 

berikutnya dan 

tidak dapat 

diminta kembali. 

Permintaan 

kembali kelebihan 

pajak dapat 

dilakukan untuk 

perusahaan yang 

bubar sebelum 

akhir tahun buku 

Dapat 

dikompensasi

kan dalam 

Masa Pajak 

berikutnya, 

atau dapat 

dikembalikan 

 Dikompensasi

kan ke Masa 

Pajak 

berikutnya. 

 Dapat 

dimintakan 

pengembalian 

di akhir tahun 

buku 

Default 

Kelebihan 

Pajak 

  

  

 

Tabel 18 menunjukkan bahwa sejarah 

pengaturan mengenai pengembalian kelebihan pajak 

dalam sistem PPN di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan. Berawal dari UU Tahun 1983, ketentuan 



231 

mengenai kelebihan pajak memberikan hak PKP secara 

luas untuk mendapatkan pengembalian atas kelebihan 

pajak baik melalui kompensasi maupun direstitusi. 

Ketentuan tersebut di satu sisi sangat baik karena 

mengedepankan asas keadilan bagi PKP untuk 

menentukan haknya atas kelebihan pajak, namun di 

sisi lain menimbulkan permasalahan bagi DJP dalam 

menangani permohonan restitusi yang relatif banyak. 

Dengan sistem administrasi yang relatif jauh dari 

sempurna pada waktu itu, pemeriksaan untuk restitusi 

kelebihan pembayaran pajak merupakan pekerjaan 

yang cukup sulit dibandingkan kondisi saat ini. Hal 

tersebut dimungkinkan menjadi pertimbangan 

dilakukannya perubahan default kelebihan pajak dalam 

UU Nomor 11 Tahun 1994, yaitu kompensasi dan tidak 

memberikan kesempatan untuk melakukan restitusi 

bagi PKP, kecuali untuk perubahan yang bubar 

sebelum akhir tahun buku. Ketentuan pengembalian 

kelebihan pajak pada tahun 1994 tersebut dapat 

dikatakan ekstrem karena ada pembatasan hak bagi 

PKP yang sangat ketat dan mengabaikan kepentingan 

PKP untuk memperoleh pengembalian kelebihan pajak 

dengan restitusi sehingga membantu cashflow PKP. 

Kelemahan default pengembalian pajak pada UU Nomor 

11 Tahun 1994 tersebut diatasi dengan 

dikembalikannya default kelebihan pajak sesuai UU 

Nomor 8 Tahun 1984, yaitu dibuka secara luas hak PKP 

untuk mengkompensasikan atau merestitusi 

kelebihanan pembayaran pajak yang merupakan 

haknya.  
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Seperti halnya yang terjadi pada saat berlakunya 

UU Nomor 8 Tahun 1984, default kompensasi atau 

restitusi tersebut menimbulkan masalah yang cukup 

besar. Permasalahan tersebut antara lain tingkat 

permohonan restitusi yang tinggi yang memerlukan 

SDM pemeriksa pajak yang cukup banyak, pergeseran 

fungsi pemeriksa pajak yang seharusnya lebih banyak 

melakukan penggalian potensi bergeser pada 

pemeriksaan rutin, tingkat kejahatan dalam bidang 

perpajakan melalui proses pengajuan restitusi yang 

cukup tinggi, dan sistem administrasi yang belum 

sempurna sehingga beban penyelesaian restitusi cukup 

berat. Dengan banyaknya permasalahan atas default 

kompensasi atau restitusi tersebut, UU Nomor 42 

Tahun 2009 melakukan perubahan atas sistem 

pengembalian kelebihan dengan mengkombinasikan 

antara kompensasi dan restitusi serta memberikan 

jangka waktu yang pasti bagi wajib pajak atas hak 

untuk melakukan kompensasi dan hak untuk 

melakukan restitusi. Ketentuan tersebut merupakan 

kebijakan yang kompromistik yaitu dengan 

mempertimbangkan kepentingan negara tanpa 

mencinderai hak PKP secara keseluruhan.   

Kebijakan untuk mengatur default atas kelebihan 

pembayaran PPN yaitu dikompensasi ke Masa Pajak 

berikutnya dan baru dapat diminta pengembalian pada 

akhir tahun buku, pada dasarnya merupakan bentuk 

pembatasan bagi PKP yang melakukan restitusi, 

sehingga dapat mengurangi beban pemeriksaan rutin. 

Namun demikian, pada kenyataannya sampai saat ini 
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masih banyak pemeriksaan rutin yang terkait dengan 

kelebihan pembayaran PPN. Selama ini, DJP 

dihadapkan pada permasalahan bahwa jumlah tenaga 

pemeriksa tidak sebanding dengan besarnya 

pemeriksaan yang akan dilakukan. Penerapan default 

kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak memiliki 

kelebihan sebagai berikut: 

(1) mengurangi beban pemeriksaan rutin. 

(2) kelebihan pembayaran pajak tersebut 

menguntungkan bagi negara dari sisi cash flow 

dan time value of money. 

(3) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 

dilakukan pada akhir tahun buku dapat dilakukan 

pemeriksaan lebih lengkap. 

(4) mengingat jangka waktu penyelesaian pemeriksaan 

yang cukup lama (12 bulan), dengan kompensasi 

PKP dapat langsung menerima benefit kelebihan 

pembayaran pajak. 

Namun demikian, penerapan default kompensasi 

tersebut memiliki kelemahan sebagai berikut: 

(1) mengurangi hak PKP untuk mengajukan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada 

setiap Masa Pajak. 

(2) dapat mempengaruhi cashflow PKP. 

(3) terjadi akumulasi pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak di akhir tahun yang memiliki 

konsekuensi membutuhkan masa penyelesaian 

pemeriksaan yang cukup lama. 

Berdasarkan benchmark di beberapa negara, 

terdapat negara yang menerapkan pengembalian 
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kelebihan Pajak Masukan pada setiap Masa Pajak 

sebagaimana yang diterapkan oleh Korea dan 

Singapura, restitusi atas kelebihan Pajak Masukan 

dapat dilakukan pada setiap Masa Pajak. Seperti halnya 

di Indonesia, beberapa negara seperti Australia, 

Perancis, dan Filipina menerapkan kebijakan default 

kompensasi dan memberikan pengembalian pada akhir 

tahun. Negara Perancis menerapkan pembatasan atas 

jumlah kelebihan pajak yang dapat diberikan 

pengembalian pada suatu Masa Pajak atau pada akhir 

tahun buku. Selain itu, banyak negara 

yangmenghindari restitusi dengan pertimbangan 

pendapatan dan kemungkinan kejahatan yang terkait 

dengan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. 

Terkait dengan default kompensasi yang saat ini 

diterapkan, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan: 

(1) jumlah tenaga pemeriksa pajak yang akan ditambah 

sesuai dengan kebutuhan ideal. 

(2) prinsip keadilan dalam ketentuan perpajakan yang 

memberikan perlakuan yang sama kepada setiap 

PKP atas kelebihan pembayaran PPN.  

(3) membantu cash flow bagi PKP dalam rangka 

meningkatkan usahanya.  

Berdasarkan beberapa hal tersebut, 

dimungkinkan pengaturan bahwa atas kelebihan 

pembayaran pajak dapat dikompensasikan atau 

direstitusi oleh PKP. Kelebihan pembayaran pajak 

merupakan hak PKP dan PKP dapat diberikan pilihan 
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untuk melakukan kompensasi atau restitusi dengan 

pembatasan sebagai berikut: 

(1) restitusi dapat dilakukan setiap Masa Pajak tanpa 

memperhatikan besarannya; atau 

(2) dilakukan pembatasan threshold minimal jumlah 

kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan 

pengembalian pada setiap Masa Pajak.  

Selain itu, dalam hal atas kelebihan pembayaran 

pajak tersebut dapat direstitusi pada setiap Masa Pajak, 

perlu diatur lebih lanjut mengenai proses 

pengembaliannya melalui verifikasi atau pemeriksaan, 

misalnya verifikasi atau penelitian sederhana untuk 

restitusi setiap masa, sedangkan pemeriksaan untuk 

restitusi pada akhir tahun. 

Penerapan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak pada setiap masa (restitusi) memiliki 

kelebihan sebagai berikut: 

(1) memberikan hak bagi PKP untuk mengajukan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada 

setiap Masa Pajak. 

(2) dapat membantu cashflow PKP. 

(3) beban penyelesaian pemeriksaan atas kelebihan 

pembayaran pajak terdistribusi ke setiap masa 

pajak sehingga penyelesaian pemeriksaan bisa 

lebih cepat. 

Namun demikian, di sisi lain penerapan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada setiap 

masa memiliki kelemahan sebagai berikut: 

(1) dibutuhkan SDM pemeriksa pajak yang banyak; 

(2) biaya administrasi tinggi; 
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(3) kedalaman pemeriksaan tidak optimal; 

(4) tidak menguntungkan bagi negara dari sisi cash 

flow dan time value of money. 

Dengan memperhatikan kelebihan dan 

kekurangan atas masing-masing sistem pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak tersebut di atas, dan juga 

memperhatikan praktik penerapan sistem 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 

pernah diterapkan di Indonesia, maka default 

kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN tersebut 

untuk saat ini dirasa tepat dengan pertimbangan bahwa 

beban pemeriksaan yang masih cukup tinggi dan tetap 

memberikan hak kepada PKP untuk mengajukan 

restitusi pada akhir tahun buku. 

 

c. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain  

1. Republik Korea Selatan 

Kelebihan Pajak Masukan dapat direstitusi di 

setiap Masa Pajak. Hal ini dilakukan secara otomatis 

melalui pelaporan SPT. Jika PKP melakukan 

penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%, baru 

mulai beroperasi, atau jika PKP memperoleh, 

pemperluas, atau mengembangkan fasilitas usahanya, 

restitusi dapat diberikan dalam jangka waktu 15 hari. 

2. Australia 

Kelebihan Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak 

dipindahbukukan ke utang pajak lainnya dan jika 

masih terdapat kelebihan, kelebihan tersebut dapat 

direstitusi. 
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Kelebihan Pajak Masukan dalam satu triwulan 

dapat dikompensasikan ke triwulan berikutnya. Untuk 

Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang 

dikenakan tarif 0%, PKP yang bersangkutan dapat 

meminta tax credit certificate (TCC) atau mengajukan 

restitusi. 

3. Singapura 

Kelebihan Pajak Masukan dapat direstitusi di 

setiap Masa Pajak. Apabila masa pelaporan SPT 

dilakukan triwulanan, maka restitusi diberikan dalam 

jangka waktu tiga bulan setelah SPT diterima. 

4. Prancis  

Kelebihan Pajak Masuk dapat dikompensasikan 

ke Masa Pajak berikutnya hingga nilai Pajak Masuk 

tersebut nihil. Jika total kelebihan Pajak Masukan 

adalah sebesar 150 Euro atau lebih, maka dapat 

diajukan restitusi pada akhir tahun tersebut. Jika total 

kelebihan Pajak Masuk adalah sebesar 760 Euro, maka 

restitusi dapat diajukan di akhir Masa Pajak. 

 

4) Saat dan Tempat Terutang 

a) Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada 

Pengaturan tempat terutang pajak diatur, baik 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

(Undang-Undang KUP) maupun Undang-Undang PPN 

Tahun 1984. 

a) Undang-Undang KUP 
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UU KUP mengatur bahwa pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak dilakukan di tempat tinggal, tempat 

kegiatan usaha, atau tempat kedudukan (Pasal 2 

ayat (2)). 

b) Undang-Undang PPN Tahun 1984 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), WP OP; PKP OP pada 

dasarnya dikukuhkan sesuai dengan tempat 

terutang PPN yaitu di tempat kegiatan usaha. Dalam 

hal ditempat tinggal PKP juga melakukan 

penyerahan, maka PKP OP tersebut juga 

dikukuhkan ditempat tinggalnya. Jadi apabila PKP 

mempunyai beberapa tempat terutang di beberapa 

wilayah KPP maka masing-masing tempat terutang 

tersebut dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan, PKP 

Badan terutang baik di tempat kedudukan maupun 

tempat kegiatan usaha dalam hal tempat 

kedudukan dan tempat kegiatan usahanya berbeda. 

PKP dapat mengajukan pemberitahuan secara 

tertulis untuk menentukan 1 (satu) tempat atau 

lebih sebagai tempat pajak terutang. 

 

b) Permasalahan  

Pengaturan tempat terutang harus dikondisikan 

pada peningkatan/pengamanan penerimaan PPN. 

Dalam hal ini, pengaturan tempat terutang harus 

mendukung pengawasan DJP terhadap masing-masing 

tempat tersebut. Pengaturan tempat terutang saat ini, 

dalam prakteknya mengandung beberapa kelemahan 

yaitu:  
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a) Tidak meratanya kualitas pengawasan dari tiap-

tiap KPP dapat dimanfaatkan oleh PKP untuk 

memilih tempat pemusatan yang kemungkinan 

kualitas pengawasannya rendah dalam rangka 

melakukan penghindaran pajak. 

b) Prosedur pemusatan yang hanya berdasarkan 

surat pemberitahuan dari PKP memungkinkan PKP 

untuk mempunyai lebih dari satu tempat 

pemusatan PPN terutang untuk beberapa tempat 

terutang yang sama. 

c) Kerumitan administrasi ketika terjadi pemeriksaan 

untuk masa pajak sebelum pemusatan terhadap 

PKP yang sudah dipusatkan karena pada saat 

diperiksa, status PKP sudah dicabut. 

Menghadapi permasalahan di atas, pengaturan 

tempat pajak terutang dapat diarahkan berupa 

desentralisasi dengan opsi sentralisasi dengan 

memperkuat pengawasan DJP atau sentralisasi dengan 

opsi desentralisasi. Alternatif pengaturan dapat dipilih 

berdasarkan pertimbangan: 

a) asas keadilan; 

b) asas kepastian hukum; 

c) asas legalitas; atau 

d) asas kesederhanaan. 

 

 

 

 

Kewenangan Ditjen Bea dan Cukai atas Pemungutan 

PPN Impor 
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Tempat terutang dan kewenangan pemungutan 

PPN atas impor BKP diatur dalam Pasal 12 ayat (3) 

Undang-Undang PPN Tahun 1984. Tempat terutang 

atas impor BKP dikaitkan dengan saat penyerahan yang 

terjadi saat impor BKP yang mengikuti definisi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Kepabeanan. Agar selaras dengan pengusulan saat 

terutang yang baru yang tidak mengaitkan lagi dengan 

istilah impor maka kewenangan dalam pemungutan 

PPN-nya perlu disesuaikan. 

Pengaturan tempat terutang PPN atas impor yang 

ada sekarang perlu diperkuat pengawasannya. 

Diperlukan koordinasi yang baik dengan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai untuk menjaga dan 

meningkatkan efisiensi pemungutan PPN atas impor 

Barang Kena Pajak. Efisiensi pemungutan PPN impor 

yang selama ini dilakukan oleh Bea dan Cukai dapat 

terlihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 19. Efisiensi PPN Impor 

Efisiensi PPN Impor  

 2010 2011 2012 

Impor dalam PDB  1,476.60 1,851.10 2,127.50 

Penerimaan PPN 

Impor 

 84.16 107.02 126.61 

Rasio 57.00% 57.81% 59.51% 

Rasio = Penerimaan PPN impor/(PDB x10) 

Sumber data: PDB = BPS, Penerimaan PPN = Data penerimaan Dit PKP 

 

Efisiensi ini merupakan perhitungan yang 

sederhana dimana total penerimaan PPN atas impor 

dibandingkan dengan data impor yang tercatat dalam 

PDB setelah dikalikan tarif PPN 10%. Namun, angka 

tersebut masih bersifat bruto karena angka impor 
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dalam PDB tersebut masih memperhitungkan impor 

atas Non BKP atau yang mendapat fasilitas dibidang 

PPN. Secara bruto, terdapat inefisiensi sebesar sekitar 

40% dalam penerimaan PPN impor. Angka tersebut juga 

menunjukkan bahwa penerimaan PPN impor masih 

dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat mencapai 

efisiensi maksimal. Namun, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sekarang, optimalisasi penerimaan PPN 

atas impor masih sangat bergantung pada kesiapan 

aparat Bea dan Cukai baik secara administrasi maupun 

sumber daya manusia. 

 

c) Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain  

Pengaturan tempat terutang PPN di negara-

negara lain pada umumnya menganut prinsip 

desentralisasi. Sebagai contoh, dari informasi yang 

diperoleh dari sistem VAT Korea dan Thailand, 

keduanya menganut prinsip desentralisasi dengan opsi 

sentralisasi. 

Tabel 11. Pengaturan Tempat Terutang PPN di 

Negara Lain 

No Negara Pengaturan 

1. Korea Selatan Each place of business with 

option for centralized 

2. Thailand  Each place of business with 

option for centralized 

 

 

5) Pelaporan SPT Masa PPN 

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada  
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Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang KUP, 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Sementara itu, dalam Pasal 1 

ayat (12), Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat 

Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat 

Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan 

untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang 

KUP, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

adalah: 

a) untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 

(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; 

b) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 

3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 

(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, 

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 
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suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis 

pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 

Undang-Undang PPN Tahun 1984 juga mengatur 

mengenai saat penyetoran PPN dan saat pelaporan SPT 

Masa PPN diatur dalam Pasal 15A: 

a)  Penyetoran dilakukan paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan 

sebelum SPT Masa PPN disampaikan. 

b)  SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 

2. Permasalahan  

SPT Masa PPN harus menjadi media pengawasan 

bagi DJP sehingga deteksi dini ketidakpatuhan PKP 

segera dapat dilakukan. Untuk kondisi tertentu, SPT 

Masa PPN dapat disampaikan untuk tiga bulan 

sekaligus sehingga kegiatan administrasi pemeriksaan 

dapat direduksi. SPT Masa PPN, ke depan, harus 

dipersiapkan berbasis teknologi informasi dan sinkron 

dengan road map pembenahan sistem administrasi PPN 

yaitu e-tax invoice. Selain itu, SPT Masa PPN, ke depan, 

harus menjadi media validasi Faktur Pajak Masukan 

sehingga pengamanan penerimaan PPN dari 

pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang tidak sah 

dapat dilakukan secara lebih cepat. 

Beberapa perbandingan pengaturan dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Ketentuan penyetoran dan pelaporan diatur di Undang-

Undang KUP 

Pros Cons 
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Pros Cons 

Penyetoran dan pelaporan 

merupakan ketentuan formal 

yang sebaiknya diatur dalam 
hukum formal yaitu Undang-

Undang KUP 

Pengaturan tidak fleksibel 

Pengaturan dalam perundang-

undangan perpajakan menjadi 
harmonis 

 

 

a) Ketentuan pelaporan SPT Masa PPN tiga bulan 
sekaligus diusulkan diatur di Undang-Undang KUP 

Pros Cons 

Lebih sederhana Perbedaan pengaturan 

dengan pengaturan 
pelaporan SPT dalam 

Undang-Undang KUP 

Hemat biaya administrasi (bagi 

WP dan fiskus) 

 

 

b) Pelaporan dan penyetoran pajak untuk PKP dengan 

skala kecil diatur tersendiri dengan mengadopsi 
ketentuan dalam PP 46 Tahun 2013  

 

Pros Cons 

Memberi keringangan bagi PKP 
skala kecil 

Terdapat perbedaan 
perlakuan antar PKP 

 

c) Pengaturan perihal pelaporan SPT Masa PPN secara 
online dengan menggunakan aplikasi e-tax invoice 

Pros Cons 

Mempermudah pengawasan  

Penyederhanaan pelaporan 

dalam satu sistem 

 

 

Pengaturan pelaporan SPT Masa PPN dapat 

diusulkan sebagai berikut: 

a) Ketentuan penyetoran dan pelaporan dipindahkan 

ke Undang-Undang KUP. 



245 

b) Diusulkan menambah ketentuan pelaporan SPT 

Masa PPN tiga bulan sekaligus dalam Undang-

Undang KUP. 

c) SPT Masa PPN untuk PKP dengan skala kecil dan 

dengan perhitungan tertentu cukup dilakukan 

dengan penyetoran SSP (sinkronisasi dengan PP 46 

Tahun 2013).  

SPT Masa PPN dilaporkan secara online yang 

merupakan satu kesatuan aplikasi dengan e-tax 

invoice. 

3. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain  

Tabel 1.8 menggambarkan jangka waktu 

pelaporan SPT Masa PPN untuk beberapa negara: 

Tabel 12. Pengaturan Pelaporan PPN di Negara 

Lain 

Negara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan 

Saat 

Penyampaian 

Srt. 
Pemberitahuan 

Saat 

Penyetoran 

Indonesia Bulanan Akhir bulan 

berikutnya 

Sebelum 

penyampaian 

surat 
pemberitahuan 

Malaysia 2 bulanan Tanggal 28 

bulan 
berikutnya 

Tanggal 28 

bulan 
berikutnya 

Filipina Bulanan  

(triwulananmenyampaikan 

laporan penjualan dan 
penerimaan) 

Tanggal 20 

bulan 

berikutnya 
(laporan 

penjualan dan 

penerimaan: 
tanggal 25 

setelah tanggal 

penutupan 

periode pajak 
triwulanan) 

Tanggal 20 

bulan 

berikutnya 
(laporan 

penjualan dan 

penerimaan: 
tanggal 25 

setelah tanggal 

penutupan 

periode pajak 
triwulanan) 
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Negara Penyampaian Surat 
Pemberitahuan 

Saat 
Penyampaian 

Srt. 

Pemberitahuan 

Saat 
Penyetoran 

 

Singapura Triwulanan 

(bulanan untuk WP yang 

restitusi secara reguler-

mempermudah cash flow) 

Bersamaan 

dengan 

pembayaran 

secara penuh 

Akhir bulan 

berikutnya 

Thailand Bulanan Tanggal 15 

bulan 

berikutnya 

-- 

Vietnam Bulanan Tanggal 20 
bulan 

berikutnya 

-- 

 

 

6) Tanggung Renteng 

a) Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada  

Pengaturan tanggung renteng telah diatur sejak 

tahun 1983 dalam Undang-Undang KUP. Baru pada 

tahun 2009, tanggung renteng diatur dalam Undang-

Undang PPN Tahun 1984.  

 

Gambar 20. Histori Tanggung Renteng 

Ketentuan mengenai tanggung renteng telah diatur 

dalam Pasal 16F: 
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a) pembeli bertanggung jawab secara renteng atas 

pembayaran pajak sepanjang tidak dapat 

menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. 

b) berdasarkan Pasal 19 UU PPN diatur bahwa hal-hal 

yang belum diatur dalam UU PPN diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

c) berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2012 tata cara dan mekanisme 

tanggung jawab renteng atas pembayaran PPN dan 

PPnBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

d) sampai dengan saat ini Peraturan Menteri Keuangan 

yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme 

tanggung jawab renteng tersebut masih dalam 

penyusunan.  

 

Gambar 21. Regulasi Tanggung Renteng 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 

1951, tentang pemungutan Pajak Penjualan, Bab III 

Tanggung-Pajak, Cara Memenuhi Pajak  

Pasal 16F
UU PPN

Pasal 19 

UU PPN

Pasal 4 (4) 
PP1 Tahun 2012

Regulasi Tanggung Renteng

Pembeli bertanggung jawab secara renteng atas
Pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat

Menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar

Hal-Hal yang belum diatur dalam Undang-Undang
Ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung
Jawab renteng atas pembayaran PPN/PPnBM
Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
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Pasal 7 

(1) Pajak terhutang oleh pabrikan, yang melakukan 

penyerahan pada tempat ia tinggal atau 

berkedudukan. 

(2) Pembeli tanggung-renteng atas pajak, selama ia 

tidak dapat menunjukkan telah membayarnya, 

kecuali dapat diterima bahwa ia dalam hal itu 

beritikad baik. 

(3) Pabrikan diwajibkan menghitung pajak itu 

tersendiri. 

(4) Pembeli wajib melunaskan pajak bersama dengan 

harga-beli. Jika dibayar dengan mencicil, maka 

pajak itu dianggap telah termasuk dalam jumlah 

yang telah dibayar untuk sebagian berbanding dari 

harga-beli. 

(5) Jika pembayaran berlangsung tidak baik maka 

pabrikan mempunyai hak mendahului seperti Kas 

negara atas barang bergerak kepunyaan pembeli 

sebanyak jumlah pajak. 

(6) Perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini 

tidak sah. 

Pasal 23 

(1) Jika pajak terhutang oleh dua orang atau lebih 

atau oleh badan-badan, maka mereka tanggung-

renteng atas pembayaran pajak itu. 

(2) Wakil pabrikan yang bertempat tinggal atau 

berkedudukan di negeri ini juga turut 

bertanggung-jawab atas pembayaran pajak. 
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(3) Jika di negeri ini pabrikan tidak ada wakilnya, 

maka dianggap sebagai wakilpabrikan itu ialah 

orang yang menyerahkan barang. 

(4) Jika di negeri ini tinggal dua wakil atau lebih dari 

pabrikan maka keduanya tanggung-renteng untuk 

melunaskan pajak itu. 

(5) Orang dan badan dimaksud dalam ayat satu dan 

dua wajib memenuhi segala kewajiban yang oleh 

undang-undang ini dibebankan kepada pabrikan. 

(6) Tanggung-jawab menurut pasal ini juga meliputi 

kewajiban membayar biaya tuntutan. 

Pasal 24 

Dalam hal suatu perseroan, perkumpulan, maskapai, 

wakap atau badan dibubarkan atau diperhitungkan, 

maka orang yang diserahi perhitungan itu tanggung-

rentengatas pajak, yang sekiranya dapat dilunaskan 

mereka. 

Penjelasan Pasal 7 Tanggung pajak. 

ayat (1) 

Pajak terhutang oleh pabrikan yang menyerahkan 

barang, akan tetapi itu tidak dipikulnya, oleh karena 

pajak itu akhirnya dibebankan kepada pemakai. 

ayat (2) 

Jika tidak ditentukan dengan nyata, bahwa pembeli 

tanggung renteng, maka mungkin sekali akan terjadi 

hal-hal yang kurang baik disebabkan kedudukan 

ekonomi dari pembeli yang lebih kuat dan menolak 

membayar pajak itu. Akan tetapi pembeli tidak dapat 

diminta membayar, apabila pabrikan telah ayal 

menyetor pajak ke dalam Kas Negeri, jikalau ia 
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menyatakan atau memberi alasan yang dapat diterima 

akal bahwa ia telah membayar pajak itu kepada 

pabrikan. 

ayat (3) 

Dalam ayat ini penyebutan tersendiri pajak itu 

diperintahkan, oleh karena itu penilikan atas 

melakukan pasal 31 menjadi lebih mudah. 

 

Pengaturan tanggung renteng diatur dalam KUH 

Perdata: Perikatan (Van Verbintenissen) di  Bagian 

8, Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan 

Tanggung Menanggung  

1278. Suatu perikatan tanggung-menanggung atau 

perikatan tanggung renteng terjadi antara 

beberapa kreditur, jika dalam bukti 

persetujuan secara tegas kepada masing-

masing diberikan hak untuk menuntut 

pemenuhan seluruh utang, sedangkan 

pembayaran yang dilakukan kepada salah 

seorang di antara mereka, membebaskan 

debitur, meskipun perikatan itu menurut 

sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para 

kreditur tadi.  

1279.  Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, 

debitur bebas memilih, apakah ia akan 

membayar utang kepada yang satu atau 

kepada yang lain di antara para kreditur. 

Meskipun demikian, pembebasan yang 

diberikan oleh salah seorang kreditur dalam 

suatu perikatan tanggung menanggung, tak 
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dapat membebaskan debitur lebih dari bagian 

kreditur tersebut. 

1280.  Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan 

tanggung-menanggung, manakala mereka 

semua wajib melaksanakan satu hal yang 

sama, sedemikian rupa sehingga salah satu 

dapat dituntut untuk seluruhnya, dan 

pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan 

debitur lainnya terhadap kreditur.  

1281.  Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-

menanggung, meskipun salah satu debitur itu 

diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan 

cara berlainan dengan teman-temannya 

sepenanggungan, misalnya yang satu terikat 

dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat 

secara murni dan sederhana, atau terhadap 

yang satu telah diberikan ketetapan waktu 

dengan persetujuan, sedang terhadap yang 

lainnya tidak diberikan. 

Pendapat Pengamat Pajak Darussam dalam Judul 

Pemberitaan: Pungutan Pajak - Prinsip Tanggung 

Renteng PPN Picu Sengketa/Minggu,17 Juni 

2012/16:01 WIB 

Darussalam, Pengamat pajak Tax Centre UI 

mengatakan: 

Bahwa prinsip tanggung renteng akan selalu 

menimbulkan sengketa bila tidak ada aturan teknis 

implementasi yang jelas. 

a) prinsip tanggung renteng membebankan sanksi 

yang lebih berat pada penyetor PPN (pembeli) 



252 

untuk kesalahan yang dilakukan pihak pemungut 

PPN (penjual). 

b) “...jadi jika penjual yang tidak membayar PPN ke 

fiskus, pihak pembeli bisa dikenai denda walaupun 

sudah menyetor PPN ke penjual”. 

c) regulasi tanggung renteng tidak wajar karena 

dalam kebanyakan kasus pembeli tidak bisa 

mengawasi apakah penjual telah membayar pajak 

kepada pemerintah. 

d) “..menimbulkan sengketa pajak yang tidak akan 

berhenti. Bagaimana treatment ketika pemungut 

PPN yang berlaku curang”. 

Pendapat Pejabat Ditjen Pajak, Catur Rini 

Widosari Judul Pemberitaan: Pungutan Pajak - 

Prinsip Tanggung Renteng PPN Picu 

Sengketa/Minggu, 17 Juni 2012/16:01 WIB98 

Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding 

Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan menegaskan hal-

hal sebagai berikut: 

a) Prinsip tanggung renteng hanya bisa diterapkan 

setelah fiskus berusaha maksimal menagih PPN 

terutang pada pihak penjual. 

b) Tanggung renteng kepada pembeli tidak 

diberlakukan apabila pajak yang terutang dapat 

ditagih pada penjual atau pembeli bisa 

menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran 

pajak. 

                                                             
98 www. financial.bisnis.com<http://finansial.bisnis.com/read/20120617/10/81854/pungutan-

pajak-prinsip-tanggung-renteng-ppn-picu-sengketa> 
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c) “kalau bisa buktikan sudah dibayar, tidak bisa 

diterapkan tanggung renteng. Penjual yang akan 

dikejar.” 

d) Tanggung renteng ditagih melalui penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

e) Prinsip tanggung renteng tidak berlaku bagi PPN 

yang terutang dalam periode antara 1 Januari 2008 

s.d. 1 April 2010. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 

mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng 

atas pembayaran PPN akan diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan yang saat ini sedang disusun. 

b) Permasalahan  

Ketentuan mengenai tanggung jawab renteng 

merupakan kendali yang menjamin bahwa mekanisme 

pemungutan PPN melalui penjual dapat terlaksana 

sesuai dengan amanat UU PPN. Pengaturan tanggung 

jawab renteng ini merupakan solusi mekanisme 

pemajakan PPN untuk BKP yang diperoleh dari 

transaksi yang tidak sah (underground economy). 

Pengaturan ini ke depan diharapkan mendukung 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 mengenai 

pertukaran data sehingga pembeli khususnya non PKP 

dapat secara dini melaporkan/memberitahukan 

informasi perolehan BKP/JKPnya ke DJP. Secara 

bertahap perlu dilakukan batasan nilai/jenis BKP/JKP 

yang harus dilaporkan/diberitahukan ke DJP. 
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Gambar 28. Isu Tanggung Renteng 

Ke depan, pengaturan tanggung renteng dapat 

diatur berdasarkan pilihan pengaturan sebagai 

berikut: 

a) Pembeli yang dimaksud dalam tanggung jawab 

renteng adalah semua pembeli BKP/JKP. 

b) Pembeli BKP/JKP diberikan solusi dengan bentuk 

membayar sendiri dalam hal penjual tidak 

menerbitkan Faktur Pajak. 

Ketentuan ini harus memperhatikan 

perkembangan informasi teknologi yang akan 

diterapkan DJP lima sampai dengan sepuluh tahun ke 

depan. 

 

c) Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain  

a) Pengaturan yang setara Tanggung Renteng pada 

Value Added Tax Act 1994 section 77A: Joint 

and Several Liabilities of Traders in Supply 

Chain where tax unpaid (Negara Inggris Raya) 

(1) This section applies to goods… 
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(2) Where… 

(a) a taxable supply of goods to which this section 

applies has been made to  taxable person, 

and; 

(b) At the time of supply the person knew or had 

reasonable grounds to suspect that some or all 

of the VAT payable in respect of that supply, 

or on any previous or subsequent supply of 

those goods, would go unpaid. 

The commissioners may serve on him a notice 

specifying that amount of the VAT so payable that 

is unpaid, and stating the effect of the notice. 

(3) The effect of a notice under this section is that the 

person served with the notice, and the persons 

liable, apart from this section, for the amount 

specified in the notice are jointly and severally 

liable to the commissioners for that amount. 

 

 

b) Pengaturan yang setara Tanggung Renteng pada 

Federal Act On Value Added Tax; 15 Joint 

Liability (Negara Swiss) 

(1) Jointly and severally liable with the taxable person 

are: 

(a) Partner in simple partnership, a general or 

limited partnership within the scope of their 

civil  law liability; 

(b) Persons who voluntarily conduct or arrange an 

auction; 
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(c) Every person or unincorporated entity that is a 

member of a VAT group (Art.13) for all taxes 

payable by the group; if a person or 

unincorporated entity withdraws from the 

group, they are liable only for the tax claims 

that have arisen from their own business 

activity; 

(d) On the transfer of a business; the previous tax 

debt or for three years after the announcement 

or reporting of the transfer for tax claims that 

arose before the transfer: 

(e) On termination of the tax liability of a wound up 

legal entity, trading company or partnership 

without legal personality; the persons entrusted 

with liquidation up to the amount of the 

liquidation surplus; 

(f) For the tax of a legal person that relocates its 

domicile abroad: the managing bodies up to the 

amount of the net assets of the legal entity. 

(2) The persons designated in paragraph 1 letters e and 

f are liable only for the tax, interest and cost claims 

which arises or fall due under their management; 

their liability lapses if they can prove that they have 

done everything that could be reasonable expected 

of them to ascertain and satisfy the tax claim. 

(3) Liability under Article 12 paragraph 3 of the Federal 

Act of 22 March 1974 on Administrative Criminal 

Law (ACLA) is reserved. 

(4) If a taxable person assigns claim for his business to 

third parties, he is liable on a subsidiary basis for 
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the Value Added Tax Included in the assignment, if 

at the date of the assignment the tax debt due to the 

Federal Tax Administration (FTA) has not yet arisen 

and a certificate of shortfall is available. 

(5) The person jointly and severally liable has in 

proceedings the same rights and obligations as the 

taxable person. 

c) Pengaturan yang setara Tanggung Renteng pada 

Revenue Code, Chapter 4: Value Added Tax, 

Section 82 “Reverse Charge”  (Negara Thailand) 

Section 82 The following persons shall be taxable 

person under this chapter: 

(1) Business person 

(2) Importer 

Section 82/1 For the purpose of value added tax 

collection, the following persons shall be taxable person 

as well: 

(1) In the case where business person residing abroad 

and habitually selling goods or providing services 

within Thailand which having an agent in Thailand, 

is such agent. 

(2) In the case of sale of goods or provision of services 

which subject to zero rate value added tax under 

Section 80/1 (5), if later on ownership of goods or 

right of services are transferred to  persons who are 

not UN, specialized agency of UN, Embassy 

consulate, is the said transferee of  the ownership of 

goods or right of services. 

(3) In the case of import of goods classified in duty-

exemption category under the law on customs tariff 
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which exempt from value added tax in accordance 

with section 81(2) c, if later on such goods are 

subject to duty under law on customs tariff is: 

(a) person who are liable under the law on 

customs tariff; 

(b) consignee, if such goods are transferred; 

(c) in the case of merger, is the merger and new 

business person; 

(d) in the case of transfer of business, is the 

transferor and transferee. 

Section 82/2, in the case where business person 

residing abroad, the person responsible for carrying on 

the business, including employee or agent residing in 

Thailand who has the power to act on his behalf 

directly, shall be the person liable to value added tax 

together with the person under section 82. 

 

7)  Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

a) Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada  

PPN adalah pajak yang bersifat netral. Pada 

dasarnya pengenaan PPN tidak memperhatikan atribut-

atribut tertentu pada suatu barang atau jasa. Bagaimana 

pun keadaan suatu barang dan jasa akan mendapatkan 

perlakuan pajak yang sama. Dalam beberapa hal, konsep 

netralitas terhadap barang dan jasa ini dapat 

menimbulkan permasalahan-permasalahan. Salah satu 

dampak negatif dari penerapan asas ini adalah PPN 

mempunyai sifat regresif. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat kemakmuran seseorang, maka biasanya beban 

PPN yang dipikulnya akan semakin rendah karena 
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proporsi konsumsi kelompok masyarakat tinggi biasanya 

lebih rendah daripada masyarakat berpenghasilan 

rendah. Karena keadaan ini menimbulkan ketidakadilan, 

maka hal ini perlu dilakukan koreksi. 

Di sisi lain, terdapat jenis barang atau jasa yang 

konsumsinya hanya dilakukan oleh sekelompok kecil 

masyarakat. Konsumsi barang dan jasa tersebut pada 

dasarnya bersifat inelastic. Perubahan harga tidak 

menyebabkan perubahan pola konsumsi secara 

signifikan. Karakteristik produk yang seperti ini 

merupakan salah satu karakteristik yang tepat untuk 

digunakan sebagai sumber penerimaan negara. 

Saat ini sudah ada pengaturan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). Namun demikian, 

ketentuan tersebut saat ini masih memiliki 

permasalahan. Menurut Saroyo Admosudarno 

(2003:158-159), persoalan pokok yang berkaitan dengan 

pengenaan PPnBM  adalah berkenaan dengan 

ketidakjelasan pada tingkat pelaksanaan mengenai arti 

dari pengenaan satu kali PPnBM. Sedangkan mengenai 

maksud dan tujuan pengenaan PPnBM sendiri pada 

umumnya tidak dipersoalkan, yaitu menciptakan 

keseimbangan dalam pembebanan pajak kepada 

masyarakat konsumen. Persoalan yang bersifat prinsipil 

mengenai PPnBM dapat dikatakan kecil sekali untuk 

mengatakan tidak ada. Jadi, persoalannya adalah 

persoalan praktis. 

Lebih jauh Saroyo menjelaskan, pada umumnya 

dipermasalahkan bahwa jika sesuatu Objek PPnBM pada 

proses berikutnya menjadi komponen dari barang lain 
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yang menjadi objek PPnBM juga, maka PPnBM yang 

dikenakan pada transaksi sebelumnya harus 

diperhitungkan dengan PPnBM yang dikenakan pada 

objek PPnBM berikutnya tersebut. Pelaksanaan dengan 

cara pendekatan yang demikian menimbulkan kesulitan 

praktis karena dikaitkan dengan tujuan barang. Dalam 

praktek, tidak mudah memfinalkan pengenaan PPnBM 

terhadap suatu barang yang menjadi objek pajak 

tersebut. Oleh karena itu desain ketentuan seharusnya 

memperhatikan: 

a) peningkatan kepastian hukum; 

b) pemilihan objek pajak lebih selektif karena adanya 

komitmen untuk tidak menjadikan sebagai objek 

pajak atas barang-barang yang diperkirakan lebih 

banyak digunakan untuk usaha; dan 

c) lebih menyederhanakan pelaksanaan pemungutan 

pajak, karena tidak diperlukan analisis atas 

kandungan materi suatu barang. 

Suatu komoditas yang dapat dikategorikan mewah 

pada prinsipnya tidak hanya atas barang saja. Beberapa 

jasa mempunyai sifat hanya dapat dikonsumsi oleh 

kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi saja. Oleh 

karena itu, pengenaan Pajak atas objek pajak yang 

bersifat mewah seharusnya tidak hanya dilakukan 

kepada barang, namun harus juga meliputi jasa agar 

tidak menjadi distorsi di dalam perekonomian. 

Sebagai objek pajak yang berkategori mewah, 

maka pengenaan pajaknya harus bersifat terbatas. 

Ketidakjelasan pengaturan objek pajak dapat 
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menyebabkan penerapan pajaknya menjadi eksesif. Oleh 

karena itu, pengaturannya adalah sebagai berikut: 

a. barang otomotif tertentu; 

b. barang elektronik tertentu; 

c. apartemen mewah; dan 

d. objek pajak barang lainnya. 

 

b) Permasalahan 

Sebagaimana diulas oleh World Bank99, terdapat 

berbagai permasalahan praktis terkait dengan 

pengenaan PPnBM, antara lain dengan terus bergesernya 

definisi barang yang tergolong „mewah‟ dan sulitnya 

pengawasan atas pemungutannya yang menimbulkan 

administrative cost yang tinggi. Sementara itu, 

penerimaan negara yang berasal dari PPnBM terus 

mengalami penurunan, dari sekitar 10% dari total 

penerimaan PPN pada saat pertama diberlakukan, 

menjadi hanya 4% dari total penerimaan PPN pada tahun 

2014, dengan 90% PPnBM berasal dari pengenaan atas 

pembelian kendaraan bermotor yang tergolong mewah. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

106/PMK.010/2015 mengurangi jenis barang mewah 

selain kendaraan bermotor yang menjadi objek 

pengenaan PPnBM menjadi hanya meliputi apartemen 

dan rumah mewah, pesawat terbang dan helikopter, 

senjata api, dan kapal pesiar. Namun, mengingat bahwa 

90% penerimaan PPnBM berasal dari pengenaan atas 

pembelian kendaraan bermotor yang tergolong mewah, 

                                                             
99

World Bank.2015. Review of Indonesia VAT and Sales Tax on Luxury Goods System and Policy 

Reform Options. Hal. 14-15. 
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penerimaan negara yang berasal dari pengenaan atas 

barang mewah lainnya menimbulkan administrative 

costyang tidak sebanding.  

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa Cukai 

dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai 

sifat atau karakteristik: 

a. konsumsinya perlu dikendalikan; 

b. peredarannya perlu diawasi; 

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau 

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara 

demi keadilan dan keseimbangan. 

Memperhatikan ketentuan pada pasal yang tersebut 

di atas, terdapat kesamaan pada tujuan pengenaan dan 

karakteristik objek di antara PPnBM dan Cukai, yaitu 

pembebanan pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu demi keseimbangan dan keadilan 

bagi masyarakat konsumen dari berbagai kalangan. 

Dengan demikian, pengalihan objek PPnBM menjadi 

objek Cukai diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan 

efektivitas pengawasan atas pemungutannya yang 

menjadi satu kesatuan dengan pengawasan pemungutan 

Cukai. 

Lebih lanjut, mengingat salah satu sumber PPnBM 

terbesar adalah PPnBM atas pembelian kendaraan 

bermotor, pengalihan kendaraan bermotor menjadi objek 

Cukai dapat menjadi potensi tambahan penerimaan 

negara yang cukup signifikan. Dalam hal ini, objek Cukai 
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dapat diperluas menjadi semua kendaraan bermotor 

yang menimbulkan polusi, dengan mempertimbangkan 

adanya dampak negatif polusi kendaraan bermotor 

terhadap lingkungan hidup. 

 

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan dan Beban 

Keuangan Negara 

Pada dasarnya ketentuan dalam RUU PPN disusun 

dengan semangat untuk menyederhanakan dan memperluas 

basis pemajakan PPN, mewujudkan sistem administrasi PPN 

yang handal, terpercaya, efektif, dan efisien dengan berbasis 

teknologi informasi terkini, serta mewujudkan peraturan PPN 

yang mengakomodasi perkembangan transaksi global, 

teknologi terkini, dan keadilan atas hak dan kewajiban Wajib 

Pajak.  

Dari perspektif peningkatan penerimaan negara dari 

sektor pajak, sistem administrasi PPN yang jelas, sederhana, 

berbasis IT, dan mengakomodasi perkembangan kegiatan 

ekonomi akan membawa kemudahan kepada masyarakat 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Aturan yang jelas dan mudah 

dipahami akan mengurangi tingkat ketidakpatuhan Wajib 

Pajak yang selama ini enggan membayar PPN dengan alasan 

bahwa peraturan yang membingungkan dan sulit dipahami. 

Penerimaan pajak yang optimal akan sangat membantu 

negara dalam membangun infrastruktur dalam skala yang 

lebih luas dan merata sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan keterhubungan wilayah ekonomi di seluruh 

Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mendorong kegiatan 
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perekonomian nasional. Penerimaan pajak yang optimal juga 

akan mempermudah pemerintah dalam memberikan subsidi 

yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat dan dapat 

mendorong kegiatan perekonomian yang dapat menciptakan 

multiplier effect kepada perekonomian Indonesia.  

Meningkatnya kegiatan perekonomian secara merata 

diharapkan akan memiliki daya ungkit terhadap peningkatan 

penghasilan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat 

mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. Dengan demikian, 

terjadinya konflik sosial yang bersifat horisontal di masa 

mendatang diharapkan dapat dicegah. 

Tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi 

masyarakat diharapkan dapat membentuk suatu virtuous circle 

dimana peningkatan kegiatan perekonomian akan membawa 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya 

akan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. 

Dalam perspektif efisiensi dan efektivitas biaya, 

penerapan ketentuan baru dalam RUU PPN dapat diperkirakan 

tidak akan terlalu banyak menambah beban ekonomis bagi 

masyarakat Wajib Pajak maupun keuangan negara. Dari sisi 

masyarakat Wajib Pajak, penerapan sistem administrasi PPN 

yang berbasis IT, jelas, dan sederhana akan menekan biaya  

dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan (compliance 

cost). Masyarakat juga diharapkan tidak akan mengalami 

kesulitan lagi dalam memahami ketentuan perpajakan 

sehingga akan dengan mudah melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa harus 

mengeluarkan biaya ekstra. 

Dari sisi keuangan negara, beberapa pengaturan dalam 

RUU PPN seperti kemungkinan pemberian insentif bagi 
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pemungut PPN tertentu atau pihak yang ditunjuk untuk 

melakukan penyelesaian permohonan pengembalian PPN bagi 

turis asing pemegang paspor luar negeri, dapat menjadi pos 

belanja negara yang digunakan untuk kepentingan perpajakan. 

Namun dengan pertimbangan bahwa penunjukan Pemungut 

PPN atau pihak lain tersebut adalah dalam rangka efisiensi 

dan efektivitas sumber daya yang digunakan dalam 

pemungutan dan sistem administrasi PPN, maka besarnya 

pengeluaran tersebut akan lebih kecil dari besarnya 

penghematan anggaran yang terjadi karena proses bisnis yang 

lebih sederhana dan efisien serta dampak pengganda terhadap 

penerimaan perpajakan.   
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BAB III  

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG TERKAIT 

 

Beberapa bidang keilmuan yang terkait dengan pengaturan 

Pajak Pertambahan Nilai adalah hukum perdata, hukum pidana, 

hukum dagang, hukum perseroan, hukum bisnis, hukum 

perseroan dan bidang-bidang lainnya. Pengaturan atas bidang-

bidang keilmuan tersebut tersebar dalam instrumen-instrumen 

hukum positif nasional yang ada, Undang-Undang Dasar 1954, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 

Perkoperasian, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, 

Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Informasi dan 

Elektronik, dan Undang-Undang lain yang terkait. 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) 

a. Lingkup pengaturan KUHPer memiliki keterkaitan erat 

dengan subjek PPN adalah tentang subjek hukum. 

Di dalam buku I KUH Perdata yang dimaksud subjek 

hukum hanya orang (Natural Person) tidak termasuk badan 

hukum (Recht Person). Namun dalam perkembangannya 

badan hukum dimasukkan menjadi subjek hukum yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 

sehingga subjek hukum itu meliputi: 

1. orang (Natural Person); 

2. badan hukum (Recht Person). 
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Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga 

meninggal dunia. Terhadap asas ini ada pengecualian yaitu 

sebagai perluasan yang diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata 

yang mengatakan: bayi yang masih berada dalam 

kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup apabila 

ada kepentingan bayi itu yang menghendaki. Jadi 

walaupun anak itu belum lahir dapat dianggap sebagai 

subjek hukum.Terhadap asas ini harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. anak telah dibenihkan pada saat timbul kepentingan 

anak; 

2. anak dilahirkan hidup pada saat dilahirkan walaupun 

sekejap dan meninggal; 

3. ada kepentingan anak yang menghendaki bahwa anak 

dianggap telah lahir. 

Tujuan pembentukan undang-undang sendiri adalah 

untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam 

kandungan kalau kemudian dilahirkan hidup. Berbicara 

syarat subjek hukum berkaitan dengan soal cakap dalam 

arti hukum artinya undang-undang mengatur juga 

golongan orang-orang yang tak cakap dalam arti hukum 

yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu : 

1. orang yang belum dewasa. 

2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan. 

3. wanita yang telah bersuami (di Indonesia tidak berlaku 

lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

nomor 3/1963) 

Subjek Hukum lainnya selain orang adalah Badan 

Hukum.  Badan Hukum merupakan suatu perkumpulan 

atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai 
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tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum 

mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

hukum yaitu : 

1. memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan 

anggotanya 

2. hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan 

kewajiban para anggotanya. 

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan 

perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan 

oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat 

bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti 

manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai 

pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai 

pembawa hak manusia seperti dapat melakukan 

persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama 

sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh 

karena itu badan hukum dapat bertindak dengan 

perantara pengurus-pengurusnya. 

Badan hukum terbagi atas 2 macam yaitu: 

1. Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) 

2. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) 

Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil 

atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang 

di dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan 

hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang 

untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, social, 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut 

hukum yang berlaku secara sah. Contohnya : PT, 

Koperasi,  Yayasan.  Sementara itu, badan hukum publik 
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(Publiek Rechts Persoon) didirikan berdasarkan hukum 

publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau 

orang banyak atau negara umumnya. Contohnya : Negara 

atau Instansi pemerintah 

Dalam hal pengaturan PPN, maka yang menjadi subjek 

PPN tentunya  perlu memperhatikan ketentuan subjek 

hukum dalam KUHPer yang memiliki kewenangan dan 

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan 

demikian makan “anak  yang berada dalam kandungan” 

tidak menjadi lingkup subjek hukum PPN. 

b. Lingkup pengaturan KUHPer lainnya yang memiliki 

keterkaitan erat dengan objek PPN adalah tentang barang. 

 Pada prinsipnya, barang yang dikenakan PPN adalah 

semua barang. Pengaturan definisi “barang” dalam aturan 

PPN bertujuan untuk mengatur ruang lingkup barang baik 

barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 

dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, 

maupun barang tidak berwujud. Berbicara tentang lingkup 

barang, salah satunya  dengan memperhatikan pengaturan 

“barang‟ dalam KUHPer.  

“Barang” dalam KUHPer diatur dalam Buku Kedua. 

Dalam Pasal 499, “bahwa menurut undang-undang, 

benda (zaken) adalah tiap barang (goederen) dan tiap 

hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak 

milik.” “Menurut paham Undang-undang yang 

dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan 

tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.  

Di dalam KUHPerdata kita temukan dua istilah yaitu benda 

(zaak) dan barang (goed).  Pada umumnya yang diartikan 

dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, 

bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala 
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sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan 

obyek hukum. Jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada 

syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan 

mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan 

sebagai obyek hukum. Selain daripada itu di dalam 

KUHPerdata terdapat istilah zaak yang tidak berarti benda 

tetapi dipakai untuk arti yang lain. 

Selanjutnya, yang termasuk dalam kategori barang adalah 

segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena 

hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil 

alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada 

dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah 

bagian dari barang itu (Pasal 500 KUHPer). Demikian 

halnya terhadap buah-buah perdata yang harus dipandang 

sebagai bagian dari suatu barang selama buah-buah 

perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi 

ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan 

dan perjanjian-perjanjian (Pasal 501) KUHPerdata membagi 

barang menjadi: 

1. barang yang bertubuh dan barang yang tak bertubuh 

(Pasal 503 KUHPer).  

2. barang yang bergerak dan barang yang tak bergerak 

(Pasal 504 KUHPer) 

3. barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang 

tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah 

barang-barang yang habis karena dipakai (Pasal 505 

KUHPer). 

Selanjutnya yang termasuk kategori barang tak bergerak adalah 

(Pasal 506 KUHPer): 

1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 
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2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510; 

3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya 

menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, 

demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, 

sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu 

belum dipisahkan dan digali dari tanah; 

4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon 

yang tinggi, selama belum ditebang; 

5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air 

dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala 

sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku 

pada bangunan.  

Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah 

(Pasal 506 KUHPer): 

1. pada pabrik barang hasil pabrik, penggilingan, 

penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, 

apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong 

dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk 

bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku; 

2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya 

bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang 

merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu 

ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku; 

3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk 

yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan 

burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, 

selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam 

kolam; 

4. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila 

dipergunakan untuk pembangunan kembali;  
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dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya 

dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai 

selamanya.  

Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu 

dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, 

bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, 

pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila 

barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar 

atau merusak barang itu atau bagian dan barang tak bergerak 

di mana barang-barang itu dilekatkan.  

Selanjutnya, yang juga merupakan barang tak bergerak adalah 

(Pasal 508 KUHPerdata):  

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; 

2. hak pengabdian tanah; 

3. hak numpang karang; 

4. hak guna usaha; 

5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam 

bentuk barang; 

6. hak sepersepuluhan; 

7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak 

istimewa yang berhubungan dengan itu; 

8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan 

barang tak bergerak 

Menurut Pasal 509 KUHPer, dikatakan sebagai barang 

bergerak karena sifatnya sebagai barang yang dapat berpindah 

sendiri atau dipindahkan. Contohnya adalah Kapal, perahu, 

sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang 

dipasang di perahu atau yang terlepas (Pasal 510 KUHPerdata). 

KUHPerdata juga menetapkan barang yang dianggap sebagai 

barang bergerak karena ditentukan undang-undang, yaitu: 
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1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 

2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-

menerus, maupun bunga cagak hidup; 

3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat 

ditagih atau mengenai barang bergerak; 

4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan 

uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan 

perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang 

bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik 

persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang 

sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-

masing peserta saja, selama persekutuan berjalan; 

5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar 

dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan 

utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta kupon 

atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu; 

6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, 

termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara 

asing.  

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan,100 benda dibedakan 

menjadi:  

a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud. 

Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah 

tanganan benda dimaksud, yaitu kalau benda berwujud itu 

benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata 

dari tangan ke tangan. Kalau benda berwujud itu benda tidak 

bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan 

                                                             
100 Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: 

Liberty,2000), hlm. 19.  
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balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah.  

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai 

piutang dilakukan dengan piutang atas nama (op naam) 

dengan cara Cessie. 

Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat 

dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan 

Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen 

serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke 

tangan (Pasal 163 KUHPer). 

b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak 

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat 

dipindahkan (Pasal 509 KUHPer). Benda bergerak karena 

ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada 

benda bergerak (Pasal 511 KUHPer), misalnya hak memungut 

hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, 

saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda 

yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, 

seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat 

diatasnya. 

Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang 

dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda 

pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang 

dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara 

tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Pasal 507 KUHPer). 

Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak 

yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti 

hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergaerak, 

hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Pasal 508 

KUHPer). 
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c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. 

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan 

perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang 

dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan 

seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus 

diganti dengan benda lain yang sama/sejenis serta senilai, 

misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dlsb. Pada 

perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai 

habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena 

bendanya masih tetap ada,dan dapat diserahkan kembali, 

seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, 

perhiasan dan sebagainya. 

d. Benda sudah ada dan benda akan ada 

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai 

jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah 

ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan 

perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda 

akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan 

perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila 

pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Pasal 1320 

butir 3 KUHPer) 

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan 

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan 

benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam 

perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau 

diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan 

tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah 



276 

wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan 

kesusilaan. 

f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi 

Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan 

prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat 

dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak 

sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu 

ton gandum dapat dilakukan dalambeberapa kali pengiriman, 

yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya 

dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi 

tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus 

secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak 

bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dlsb. 

g.  Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. 

Arti penting pembedaannya terletak pada pembuktian 

kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti 

pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas 

nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, 

perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dan sebagainya. 

Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda 

terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan 

maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit 

untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas 

benda itu, karena berlaku azas „siapa yang menguasai benda 

itu dianggap sebagai pemiliknya‟. Contohnya perhiasan, alat 

alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian dan sebagainya. 

Oleh karena itu, ketentuan Pajak Pertambahan Nilai perlu 

memperhatikan pengaturan-pengaturan di dalam KUHPerdata 



277 

di atas mengenai barang agar dapat mewujudkan perundang-

undangan yang harmonis. 

c.  Lingkup pengaturan KUHPer lainnya yang memiliki keterkaitan 

erat dengan PPN adalah tentang penyerahan barang sebagai 

salah suatu kegiatan yang terkena PPN. 

Di dalam Buku Ketiga, Bab I Perikatan pada Umumnya, Bagian 

1, Pasal 1234 KUH Perdata dijelaskan bahwa perikatan 

ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, 

atau untuk tidak berbuat sesuatu. Di samping itu, Buku 

Ketiga tersebut juga menjelaskan mengenai jual beli, tukar 

menukar, sewa menyewa, maupun perjanjian kerja.Identifikasi 

terhadap penyerahan barang atau jasa merupakan hal yang 

mendasar dalam penerapan ketentuan PPN. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai penyerahan perlu memperhatikan 

ketentuan di dalam KUHPerdata mengenai perikatan dengan 

tujuan agar dapat diterapkan secara tepat. 

 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

Dalam pengaturan PPN, salah satu Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) adalah badan hukum baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha. Badan hukum merupakan badan-

badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang 

diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai 

subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan 

hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat 

melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang 

sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh 
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karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan 

pengurus-pengurusnya. 

Salah satu badan hukum adalah perseroan terbatas. 

Pengertian Perseroan Terbatas di dalam Pasal 1 Angka 13 UU PPN 

dapat mengacu kepada Undang Undang Perseroan Terbatas. 

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah 

Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. 

Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian Perseroan 

Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. 

Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero 

atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada 

pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua 

saham yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 1 UU PT No. 40/2007 

pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang 

dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan 

status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum yang menjadi 

pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT 

memiliki kedudukan mandiri (persona standi in judicio) yang tidak 

tergantung pada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ 

yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan 

perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-

perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula 

mempunyai kekayaan atau utang (PT tersebut bertindak dengan 

perantaraan pengurusnya). Walaupun suatu badan hukum itu 
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bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, 

akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai 

kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari 

pengurus persero dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi, 

perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, 

pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta 

bendanya. Dalam hal ini, PT dapat bertindak sebagai Subjek PPN 

dimana PT dapat melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa 

kena pajak, maupun melakukan impor ataupun ekspor. 

 

3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

a.  Lingkup pengaturan Keuangan Negara yang memiliki 

keterkaitan erat dengan PPN adalah tentang kewenangan 

pemerintah dalam bidang perpajakan (fiskal).  

Dalam pengaturan PPN, salah satu kewenangan 

pemerintah dalam bidang fiskal adalah berupa memungut, 

menyetor, dan melaporkan pajak. Tentunya kewenangan 

pemerintah tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari  

pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden 

selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang 

bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk 

membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan 

dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan 

kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil 

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 
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dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

kementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya. Kekuasaan 

tersebut: 

1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola 

fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan 

negara yang dipisahkan;  

2. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian 

negara/lembaga yang dipimpinnya; 

3. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala 

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah 

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang 

meliputi antara lainmengeluarkan dan mengedarkan uang, 

yang diatur dengan undang-undang. 

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara 

digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan 

bernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN dan 

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan 

pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, 

penerimaan bukan pajak, dan hibah. Menteri/pimpinan 

lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara 

Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan 

kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja 

perangkat daerah. 
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Dengan demikian, kegiatan memungut, menyetor, dan 

melaporkan PPN merupakan kewenangan dari Menteri 

Keuangan sebagai pengelola fiskal  sebagaimana amanat UU 

Keuangan Negara. Selain itu penunjukan Bendahara 

Pemerintahan terkait PPN juga sebagai bentuk pelaksanaan 

UU Keuangan Negara dalam mengangkat Bendahara 

Penerimaan sebagai pelaksana tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan 

kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja 

perangkat daerah. 

 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas 

Devisa dan Sistem Nilai Tukar  

Seiring pesatnya arus globalisasi maka transaksi 

internasional adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat 

dihindari. Kegiatan transaksi internasional yang dimaksud 

adalah berupa ekspor dan impor. Oleh karena itu PPN juga 

harus melingkupi kegiatan ekspor dan impor terutama dalam 

hal nilai impor dan ekspor sebagai dasar pengenaan pajaknya. 

Salah satu ruang lingkup nilai itu berupa biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena 

penyerahan/penerimaan barang atau jasa dari/ke dalam 

daerah pabean. Untuk dapat menentukan nilai impor dan 

ekpor maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa kegiatan 

ekpor dan impor tersebut telah mematuhi UU Lantas Devisa 

dan Sistem Nilai Tukar yaitu terpenuhinya persyaratan 

terhadap pembayaran atas ekspor tersebut. Pembayaran 

merupakan unsur yang penting bagi suatu transaksi. Apabila 

transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan 
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pihak asing, seperti ekspor dan impor, maka pembayaran 

dilakukan dengan devisa.   
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 

Ada jasa yang tidak dikenakan PPN tetapi akan 

dikenakan Business Tax. Jenis jasa tersebut adalah jasa 

perbankan. Jenis-jenis jasa perbankan dapat dilihat melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 

1 dijelaskan bahwa Bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sesuai 

jenisnya digolongkan menjadi Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Lingkup kegiatan usaha bank umum 

adalah:101 

a. menghimpun dana dari masyarakat; 

b. memberikan kredit; 

c. menerbitkan surat pengakuan hutang; 

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri 

maupun untuk kepentingan danatas perintah 

nasabahnya: 

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingannasabah; 

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada banklain; 

                                                             
101Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. 
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g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungandengan atau antar pihak 

ketiga; 

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan 

surat berharga; 

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak 

lain berdasarkan suatukontrak; 

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada 

nasabah lainnya dalam bentuk suratberharga yang tidak 

tercatat di bursa efek; 

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit 

dan kegiatan wali amanat; 

l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan 

lain berdasarkan PrinsipSyariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidakbertentangan dengan undang-undang ini 

dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

n. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus 

dana pensiun sesuai denganketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 

Selain beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

bank tersebut di atas, Bank Umum dapat pula: 

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 

perusahaan lain di bidangkeuangan, seperti sewa guna 

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 
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memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara 

untuk mengatasi akibatkegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengansyarat 

harus menarik kembali penyertaannya, dengan 

memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh Bank 

Indonesia; dan 

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus 

dana pensiun sesuai denganketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 

 Usaha Bank Pengkreditan Rakyat meliputi:102 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu; 

b. memberikan kredit; 

c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 

dan/atau tabungan pada bank lain. 

 

 

 

                                                             
102Pasal 13 Undang-Undang Perbankan. 
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6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) 

Jenis jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari 

PPN adalah jasa pendidikan. Menurut KBBI, jasa adalah 

perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan 

orang lain; layanan; servis103  

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Sisdiknas diatur bahwa pendidikan yaitu 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional 

tersebut diatur mengenai jalur pendidikan, jenjang 

pendidikan, jenis pendidikan, dan satuan pendidikan dengan 

definisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas 

yaitu sebagai berikut: 

a. Jalur Pendidikan 

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta 

didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu 

proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

Jalur pendidikan sesuai dengan Pasal 13 Undang-

Undang Sisdiknas terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal dengan penjabaran sebagai 

berikut: 

                                                             
103 “Jasa”, http://kbbi.web.id/jasa, diunduh pada tanggal 19 Mei 2016 

http://kbbi.web.id/jasa
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1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

2) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang.  

3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan 

keluarga dan lingkungan. 

b. Jenjang Pendidikan 

Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang 

Sisdiknas diatur bahwa jenjang pendidikan terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

c. Jenis Pendidikan 

Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 

kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan 

pendidikan. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas 

diatur bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan 

umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, 

dan khusus. Salah satu bentuk pendidikan profesi 

adalah pendidikan kedinasan yaitu pendidikan yang 

diselenggarakan oleh departemen atau lembaga 

pemerintah nondepartemen.  

Lebih lanjut diatur bahwa pendidikan khusus 

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 



288 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan 

pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta 

didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat 

yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana 

sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

d. Satuan Pendidikan 

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan, diatur mengenai pihak yang melakukan 

pengelolaan pendidikan adalah: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah provinsi; 

c. Pemerintah kabupaten/kota; 

d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan 

masyarakat; dan 

e. Satuan atau program pendidikan. 

Skema Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan 

Undang-Undang Sikdiknas dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut: 
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Gambar 29. Skema Sistem Pendidikan Nasional 

Dengan demikian jika berbicara jasa pendidikan yang tidak 

dikenakan PPN adalah perbuatan yang memberikan segala 

sesuatu yang diperlukan orang lain berupa administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan baik 

yang berasal dari pendidikan formal, non formal, informal, 

maupun pendidikan khusus. 

 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang 

diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok 
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orang atas karya ciptanya.Secara sederhana HAKI mencakup Hak 

Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci 

HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin:1995), yaitu benda 

tidak berwujud (benda immateriil). Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud 

(seperti paten, merek, dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan 

Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya 

yang tidak mempunyai bentuk tertentu. 

Di dalam PPN, diatur pula mengenai transaksi yang terkait 

dengan barang berwujud. Transaksi-transaksi yang meliputi: 

penyerahan barang berwujud di dalam negeri, pemanfaatan 

barang berwujud dari luar negeri di dalam negeri, dan 

pemanfaatan di luar negeri atas barang berwujud dari dalam 

negeri merupakan obyek dari pengaturan PPN. Jika barang 

berwujud yang dimaksud itu berupa varietas tanaman maka 

pengaturan PPN perlu memperhatikan UU Perlindungan Varietas 

Tanaman untuk menentukan konsepsi varietas tanaman itu 

sendiri.  

 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu 

Di dalam PPN, diatur pula mengenai transaksi yang terkait 

dengan barang berwujud. Transaksi-transaksi tersebut meliputi: 

penyerahan barang berwujud di dalam negeri, pemanfaatan 

barang berwujud dari luar negeri di dalam negeri, dan 

pemanfaatan di luar negeri atas barang berwujud dari dalam 

negeri merupakan obyek dari pengaturan PPN. Jika barang 

berwujud yang dimaksud itu berupa Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu maka pengaturan PPN perlu memperhatikan UU Desain 
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Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk menentukan konsepsi varietas 

tanaman itu sendiri. 

9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van 

Koophandel) 

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Kaidah-

kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di 

antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang 

perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH 

Perdata diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD). KUHD pada dasarnya dibagi dalam 3 bagian 

yaitu: dagang umum, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang 

terbit dari pelayaran.  

Pengaturan mengenai dagang umumnya pada KUHD 

mempunyai keterkaitan erat dengan salah satunya subjek 

Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha. Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), bahwa Pengusaha adalah 

orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha 

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor 

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dalam 

Pasal 1 angka 13 UU PPN disebutkan bahwa Badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan 
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usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. Dalam Bab III KUHD diatur mengenai beberapa jenis 

perseroan.Dalam Hukum Dagang dikenal bentuk-bentuk 

usaha yaitu : 

1. Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Individu  

Di dalam Pasal 6 KUHD tersirat bahwa perusahaan 

perseorangan yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang 

mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan catatan 

menurut syarat perusahaannya. Setiap Individu dapat 

membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata 

cara tententu. Pada umumnya perusahaan perseorangan 

bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, 

memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan penggunaan 

alat produksi teknologi sederhana.  

 

2. Perusahaan/Badan Usaha Persekutuan/Partnership 

 Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang 

dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-

sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang 

termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan 

persekutuan komanditer/Commanditaire Vennotschaap (CV). 

Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan 

izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. 

a. Firma 

Pasal 16 KUHD menjelaskan bahwa Perseroan Firma 

adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan 
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suatu usaha di bawah satu nama bersama. Setiap 

anggota Firma secara tanggung-menanggung, 

bertanggung jawab untuk seluruhnya atau segala 

perikatan yang dilakukan oleh Firma tersebut.  

b. Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Vennotschaap 

(CV) 

Dasar hukum pendirian CV diatur dalam KUHD, 

khususnya Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang 

mengatur tentang Persekutuan Komanditer. CV 

merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang 

didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan 

yang berbeda-beda di antara anggotanya.Dalam 

pengelolaan CV, sekutu CV hanya menyertakan modal 

saja tanpa harus melibatkan harta pribadi. Yang aktif 

mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang 

hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.  

c. Perseroan Terbatas/PT/Korporasi/Korporat 

Di dalam Bagian 3, Pasal 36 KUHD menyebutkan bahwa 

Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, dan tak 

memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para 

persero, melainkan mendapat namanya hanya dari 

tujuan perusahaan saja. Perseroan Terbatas sebagai 

organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi 

terdiri minimal dua orang dengan tanggung jawab yang 

hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta 

pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di 

dalam Perseroan Terbatas, pemilik modal tidak harus 

memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang 

lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan.  
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10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) 

Undang-Undang KUP merupakan salah satu peraturan 

perpajakan yang menjadi landasan pemungutan pajak di 

Indonesia yang pada prinsipnya memuat mengenai ketentuan 

formal pemungutan pajak, antara lain Pasal 1 mengatur terkait 

definisi pajak, Wajib Pajak, Pengusaha serta Pengusaha Kena 

Pajak, Pasal 2 menjelaskan pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, Pasal 3 s.d Pasal 9 mengatur terkait tata cara pelaporan 

dan pembayaran pajak, Pasal 29 ayat (1) mengatur 

pemeriksaan, Pasal 13 dan Pasal 14 terkait penetapan pajak 

dan sanksi, serta Pasal 17 terkait proses pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak termasuk Pasal 17C yang 

mengatur tentang pengembalian pendahuluan pajak. 

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

Pengertian Perseroan Terbatas di dalam Pasal 1 Angka 

13 UU PPN dapat mengacu kepada Undang Undang Perseroan 

Terbatas. Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal 

dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya 

Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN 

BHD). Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, 

yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada 

modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. 

Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya 

hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang 

dimilikinya. Berdasarkan Pasal 1 UU PT No. 40/2007 
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pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini serta peraturan pelaksanaannya. 

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang 

dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. 

Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum 

yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan 

hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (persona standi in 

judicio) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. 

Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau perseroan 

yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti PT dapat 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang 

manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (PT 

tersebut bertindak dengan perantaraan pengurusnya). 

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia 

yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut 

hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori 

yang lazim dianut, kehendak dari pengurus persero dianggap 

sebagai kehendak PT. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan 

pengurus yang bertindak atas nama PT, 

pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta 

bendanya. Dalam hal ini, PT dapat bertindak sebagai Subjek 

Pajak Pertambahan Nilai. Dimana PT dapat melakukan 

penyerahan barang kena pajak, jasa kenapajak, melakukan 

impor ataupun ekspor. 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian 
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Di dalam Bab I Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 (UU Perkoperasian) disebutkan bahwa Koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Pengaturan Perkoperasian memiliki hubungan erat dengan 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan/atau Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 (UU 

PPN). Bentuk koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi 

sekunder yang dijalankan berdasarkan kesamaan kegiatan dan 

kepentingan ekonomi anggotanya 

Dalam hal Koperasi melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang 

batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 

13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara 

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa Badan 

Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengaturan 

BUMN memiliki hubungan erat dengan Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan/atau Jasadan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 
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Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU 

PPN) Pasal 1 Angka 13 disebutkan bahwa BUMN termasuk 

dalam pengertian Badan yang merupakan sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.  

Dalam penjelasan umum UU BUMN bahwa BUMN 

disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan 

Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan 

sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan Perseroan Umum (Perum) yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai 

implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang 

dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga mengatur 

keterkaitan BUMN dengan keluarnya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85 Tahun 2012 tentang Penunjukan Badan 

Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan 

Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah,Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporannya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut 

disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara 

dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik 

Negara.  
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14. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden 

selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang 

bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk 

membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan 

dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan 

kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil 

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

kementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya. Kekuasaan 

tersebut: 

1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola 

fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan 

negara yang dipisahkan;  

2. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian 

negara/lembaga yang dipimpinnya; 

3. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku 

kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan 

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang 

meliputi antara lainmengeluarkan dan mengedarkan uang, 

yang diatur dengan undang-undang. 

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara 

digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka 
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penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan 

bernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN dan 

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan 

pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, 

penerimaan bukan pajak, dan hibah. Menteri/pimpinan 

lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara 

Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan 

kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja 

perangkat daerah. 

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga mengatur 

keterkaitan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan 

keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2012 

tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan oleh 

Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara 

Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa atas 

penyerahan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam 

rangka menjalankan pemerintahan secara umum tidak dikenai 

Pajak Pertambahan Nilai. 

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka 

menjalankan pemerintahan secara umum merupakan jasa 

sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat 

dilakukan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut 

tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Termasuk 

dalam pengertian jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahan secara umum adalah pemberian 

Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha 
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Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk, pemberian Hak Paten, 

pemberian Merek, pemberian Hak Cipta, pembuatan akte 

kelahiran, pembuatan akte nikah, dan pemberian Visa. Dalam 

hal Pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum, atas penyerahan jasa tersebut 

dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 82 Tahun 2012 bahwa perlu menetapkan 

Pemerintah (Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah) sebagai 

Pengusaha Kena Pajak dalam rangka memungut PPN atas 

penyerahan jasa selain jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. 
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15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

UU ITE merupakan regulasi yang disusun untuk 

memberikan dasar hukum bagi aktivitas masyarakat terkait 

dengan dunia cyber, yaitu dunia yang syarat dengan 

pemanfaatan internet dan atau pemanfaatan teknologi 

informasi berbasis virtual. Kegiatan cyber adalah kegiatan 

virtual yang berdampak sangat nyata meskipun buktinya 

bersifat elektronik, termasuk di dalamnya adalah dokumen-

dokumen elektronik. 

Di dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 UU ITE diatur 

bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Diatur juga 

bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang 

dibuat melalui sistem elektronik. Dengan adanya pengaturan 

tersebut berarti menjadi legalitas adanya transaksi yang 

dilakukan melalui media elektronik, termasuk di dalamnya 

transaksi ekonomi. 

Adanya UU ITE ini menunjukkan terjadinya 

perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

dunia usaha. Suatu penyerahan barang atau jasa bisa saja 

terjadi dengan didasarkan pada transaksi elektronik tersebut. 

Oleh karena itu, pengertian penyerahan perlu mengantisipasi 

kebutuhan-kebutuhan di dalam transaksi elektronik sehingga 

dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi. 

 

16. Undang-Undang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual 
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Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang 

diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok 

orang atas karya ciptanya.Secara sederhana HAKI mencakup 

Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih 

rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin:1995), yaitu 

benda tidak berwujud (benda immateriil). Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak 

berwujud (seperti paten, merek, dan hak cipta).Hak Atas 

Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan 

sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. 

Di Indonesia, hak atas kekayaan intelektual diatur di 

dalam beberapa undang-undang. Pengaturan tersebut 

meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas 

Tanaman 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

dagang 

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri 

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu 

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Di dalam PPN, diatur pula mengenai transaksi yang 

terkait dengan barang tidak berwujud. Transaksi-transaksi 

yang meliputi: penyerahan barang tidak berwujud di dalam 
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negeri, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar negeri di 

dalam negeri, dan pemanfaatan di luar negeri atas barang 

tidak berwujud dari dalam negeri merupakan obyek dari 

pengaturan PPN. Oleh karena itu, pengaturan tersebut perlu 

memperhatikan perundang-undangan di atas. 

 

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas 

Devisa dan Sistem Nilai Tukar 

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 diatur bahwa setiap 

penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan 

devisa. Devisa adalah aset atau kewajiban finansial yang 

digunakan dalam transaksi internasional. Meskipun demikian, 

Bank Indonesia berwenang untuk meminta keterangan dan 

data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan 

penduduk dan penduduk wajib memberikan keterangan 

tersebut kepada Bank Indonesia. 

Pembayaran merupakan unsur yang penting bagi suatu 

transaksi. Apabila transaksi tersebut merupakan transaksi 

yang melibatkan pihak asing, seperti ekspor dan impor, maka 

pembayaran dilakukan dengan devisa. Oleh karena itu, 

Undang-Undang PPN perlu mempertimbangkan pemahaman di 

dalam Undang-Undang ini untuk dapat mengakomodasi 

transaksi-transaksi yang bersifat internasional. 

 

18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang 

Minerba) 

Mineral dan batubara mempunyai peranan penting 

dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga 
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pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan 

nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam 

usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

secara berkeadilan. Penguasaan mineral dan batubara oleh 

negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara antara lain berkaitan 

dengan penetapan kebijakan nasional dan pembuatan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Minerba diatur mengenai 

definisi mineral dan batubara sebagai berikut: 

 Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, 

yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan 

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk bantuan, 

baik dalam bentuk lepas atau padu. 

 Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang 

terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 

Pertambangan mineral digolongkan menjadi 

pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral 

logam, pertambangan bukan logam, dan pertambangan 

batuan. Usaha pertambangan mineral dan batubara 

dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK). Sebagai bentuk nilai tambah mineral dan 

batubara secara nyata bagi perekonomian nasional, pemegang 

IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan 

pendapatan daerah. Pendapatan negara atas mineral dan 

batubara terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dan bea masuk dan cukai. 
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Sedangkan pendapatan daerah dari pertambangan mineral 

dan batubara terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan 

pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK) 

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang 

OJK diatur mengenai definisi lembaga jasa keuangan, yaitu 

merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor 

Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Lebih lanjut dijelaskan mengenai lingkup jasa keuangan 

lainnya yaitu terdiri atas pegadaian, lembaga penjaminan, 

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan 

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang 

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat 

wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, 

pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, 

penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 

perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan 

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta 

lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dijelaskan bahwa 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Bank sesuai jenisnya digolongkan menjadi Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Lingkup kegiatan usaha 

bank umum adalah:104 

a. menghimpun dana dari masyarakat; 

b. memberikan kredit; 

c. menerbitkan surat pengakuan hutang; 

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri 

maupun untuk kepentingan danatas perintah nasabahnya: 

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingannasabah; 

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada banklain; 

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungandengan atau antar pihak 

ketiga; 

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; 

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak 

lain berdasarkan suatukontrak; 

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada 

nasabah lainnya dalam bentuk suratberharga yang tidak 

tercatat di bursa efek; 

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 

kegiatan wali amanat; 

l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan 

lain berdasarkan PrinsipSyariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

                                                             
104Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. 
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m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidakbertentangan dengan undang-undang ini 

dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

n. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 

pensiun sesuai denganketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 

Selain beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

bank tersebut di atas, Bank Umum dapat pula: 

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 

perusahaan lain di bidangkeuangan, seperti sewa guna 

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibatkegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengansyarat 

harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 

ketentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 

pensiun sesuai denganketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 

   Usaha Bank Pengkreditan Rakyat meliputi:105 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. memberikan kredit; 

                                                             
105Pasal 13 Undang-Undang Perbankan. 
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c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 

dan/atau tabungan pada bank lain.  

 

21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Undang-Undang LPEI) 

Sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu 

faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas 

perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, 

kemajuan, dan kemandirian bangsa. Untuk meningkatkan 

daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga 

pembiayaan independen yang mampu menyediakan 

pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa lainnya. Dalam 

Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang LPEI diatur 

mengenai definisi pembiayaan ekspor nasional, yaitu fasilitas 

yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan 

dalam rangka mendorong ekspor nasional. Pembiayaan ekspor 

nasional tersebut diberikan dalam bentuk pembiayaan, 

penjaminan, dan/atau asuransi. Dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan ekspor nasional dibentuk LPEI antara lain sebagai 

berikut: 

a. memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna 

pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan 

jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor; 

b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang 

tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai 

prospek peningkatan ekspor nasional; 
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c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank 

atau Lembaga Keuangan dalam menyediakan pembiayaan 

bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial 

dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. 

Selain tiga tugas tersebut, LPEI juga dapat melakukan 

bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga 

keuangan, eksportir, produsen batang ekspor, khususnya 

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dalam rangka 

melaksanakan tugasnya, LPEI dapat melakukan penyertaan 

modal pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan 

dengan persetujuan Menteri. 

 

22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang UMKM) 

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang 

UMKM diatur mengenai definisi dari Usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro.Usaha Kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil.Usaha Menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
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langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 

Dalam Undang-Undang UMKM tersebut diatur mengenai 

kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah 

sebagai berikut: 

e. Kriteria usaha mikro adalah: 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

 memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

f. Kriteria usaha kecil adalah: 

 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

g. Kriteria usaha menengah adalah: 

 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 
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Olehkarena itu, Undang-Undang PPN perlu 

mempertimbangkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah 

di atas dalam memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. (mana 

dari pengusaha UMKM yang dikukuhkan sebagai wajib pajak 

dalam RUU PPN Barjas dan BM) 

 

 

 

 

23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Undang-Undang Kesehatan) 

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang 

Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu 

alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menurut jenisnya 

terdiri atas: 

a. pelayanan kesehatan perseorangan;  

b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut 

dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan 

swasta, yang meliputi: 

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 

b. pelayanan kesehatan tingkat kedua;  
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c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 

Seperti halnya fasiltas pelayanan kesehatan, pelayanan 

kesehatan sendiri sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang 

Kesehatan terdiri atas: 

a. pelayanan kesehatan perseorangan;  

b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi kegiatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan diatur mengenai 

definisi atas: 

a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 

kesehatan. 

b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan 

pencegahan terhdap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan 

untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan 

akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian 

kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal 

mungkin. 

d. Pelayanan kesehatan rehabilitasi adalah kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan dan/atau 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita 

ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai 

anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan 

masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 

kemampuannya. 
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e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan 

dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu 

pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara 

empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan 

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Selain mengenai pelayanan kesehatan, Undang-Undang 

Kesehatan juga mengatur mengenai beberapa hal terkait 

penyelenggaraan upaya kesehatan antara lain adalah: 

a. Perbekalan kesehatan 

Adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan. 

b. Sediaan farmasi 

Adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 

Definisi obat dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan yaitu 

bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

Salah satu jenis obat tersebut adalah obat generik, yang 

dalam penjelasan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang 

Kesehatan, diterangkan sebagai obat generik dengan 

menggunakan nama Internasional Non Property Name (INN). 

Sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan 

bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan 

mineral, sediaan sarian (alenik), atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk 

pengobatan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat. 

2. Alat kesehatan  
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Adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang 

tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, 

mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, 

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, 

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 

tubuh. 

3. Tenaga kesehatan 

Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. 

4. Teknologi kesehatan 

Adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditunjukan 

untuk membantu menegakan diagnose, pencegahan, dan 

penanganan permasalahan kesehatan manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan Kepemudaan 
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Pendidikan Keaksaraan 

Pendidikan Keterampilan dan 

Pelatihan Kerja 
Pendidikan Keaksaraan 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Dalam paragraf ke empat penjelasan Undang-Undang 

Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya 

pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mewujudkan 

tujuan tersebut adalah pemerintah Indonesia menyusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

didalamnya memuat pendapatan negara dan belanja negara. 

Di dalam unsur pendapatan negara terdapat Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) yang menjadi salah satu komponen utama 

penerimaan negara dari sektor perpajakan.  

Bagi warga negara, pengenaan PPN dan PPnBM atas 

konsumsi merupakan wujud peran sertanya dalam 

memberikan pemasukan kepada negara dalam upaya 

mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang mandiri, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. 

B. Landasan Sosiologis 

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pengenaan 

PPN dan PPnBM telah diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Untuk 

menyesuaikan perkembangan dan perubahan perekonomian 
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masyarakat, undang-undang yang mengatur PPN dan PPnBM 

tersebut telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan 

terakhir dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009.  

Perkembangan perekonomian masyarakat demikian 

cepat terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 

Rp77,6 triliun pada tahun 1983 menjadi Rp8.241,8 triliun 

pada tahun 2012. Peningkatan ini disokong oleh 45 juta orang 

consuming class dan menjadikan Indonesia sebagai negara 

dengan kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia. Sementara itu 

di tahun 2030 diproyeksikan PDB Indonesia sebesar USD1,8 

triliun dengan didukung oleh 135 juta orang consuming class 

dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 ekonomi 

dunia.106 

Untuk menjawab perkembangan perekonomian 

masyarakat Indonesia yang demikian cepat dan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah memandang 

perlu untuk menyusun undang-undang yang baru tentang PPN 

dan PPnBM.  

C. Landasan Yuridis 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Presiden 

berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat dan setiap rancangan undang-undang 

tersebut dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 23A Undang-

Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa dalam hal negara 

                                                             
106McKinsey Global Institute. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia‟s Potential. 
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melakukan pungutan pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan 

undang-undang. PPN dan PPnBM merupakan salah satu 

pungutan yang bersifat memaksa oleh Pemerintah.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan 

PPnBM adalah undang-undang yang disusun untuk reformasi 

perpajakan yang di mulai pada tahun 1983. Undang-Undang 

ini juga disusun sebagai pengganti Undang-Undang Pajak 

Penjualan Tahun 1951. Dengan tiga kali dilakukan perubahan 

sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2009 menyebabkan 

masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami 

kandungan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

PPN dan PPnBM. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan 

penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum 

dalam undang-undang, yang pada akhirnya bukan hanya 

dapat merugikan masyarakat pembayar pajak, namun dapat 

juga menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, serta 

mempertimbangkan dinamika masyarakat Indonesia yang 

terus berubah dengan cepat, penyusunan undang-undang 

baru tentang PPN dan PPnBM dengan mencabut undang-

undang yang lama merupakan sebuah keharusan. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

PENGATURAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Sasaran 

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan 

Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kepastian hukum. 

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, 

kewajiban kewarganegaraan untuk membayar pajak harus 

berdasarkan Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan bahwa 

setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai pemungutan 

pajak harus mendapatkan persetujuan oleh rakyat melalui 

wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka 

memungut pajak dari warga negara, negara harus 

menjalankan pemungutan pajak berdasarkan aturan atau 

ketentuan material yang telah diatur dalam Undang-Undang. 

Aturan atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

harus dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.  

Untuk dapat memberikan rasa keadilan, aturan-aturan yang 

ada dalam perubahan Undang-Undang ini memberikan 

perlakuan yang sama terhadap subjek pajak sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Disamping itu, aturan-aturan dalam perubahan Undang-

Undang ini yang terkait dengan subjek pajak, objek pajak, 
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tarif, dan ketentuan lainnya ditujukan untuk lebih 

memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak. Dengan 

adanya kepastian hukum, diharapkan multitafsir yang timbul 

dapat diminimalisir sehingga peran serta masyarakat sebagai 

perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan dapat 

ditingkatkan. Selanjutnya, melalui penyederhanaan dan 

pembenahan sistem administrasi PPN akan memberikan 

efektifitas dan efisiensi baik bagi negara maupun masyarakat. 

2. Mengoptimalkan penerimaan PPN. 

Pengaturan PPN dalam Undang-Undang yang baru diharapkan 

dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber 

dari pajak sehingga tercipta penghimpunan dana pembiayaan 

negara yang memadai dan mandiri untuk mendukung 

suksesnya pembangunan nasional dan tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini dapat dicapai di 

antaranya melalui penyederhanaan, perluasan objek, dan 

pembenahan sistem administrasi PPNberbasis 

elektronik.Perluasan objek yang berpotensi memberikan 

dampak terhadap optimalisasi penerimaan PPN misalnya 

pengenaan PPN dengan tarif standar atas impor atau 

penyerahan barang modal. 

3. Mengakomodasi perkembangan di bidang teknologi, sosial, 

ekonomi, dan hukum. 

Pengaturan di dalam Undang-Undang yang baru diharapkan 

mampu mengakomodasi perkembangan di bidang teknologi, 

sosial, ekonomi, dan hukum. Sebagai contoh, pengaturan 

dalam Undang-Undang yang baru akan diselaraskan dengan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga 

maraknya transaksi e-commerce, serta penggunaan e-Tax 
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Invoice (Faktur Pajak berbentuk elektronik) dapat diakomodasi 

dalam undang-undang ini. 

4. Menyelesaikan berbagai permasalahan PPN yang hanya dapat 

diakomodasi melalui perubahan Undang Undang PPN 

diantaranya, mengakomodasi penurunan batasan PPN yang 

dapat dikembalikan dalam skema pengembalian PPN kepada 

orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang hanya dapat 

dilakukan dengan perubahan undang-undang 

 

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang adalah sebagai berikut: 

1. Subjek Pajak 

Subjek yang akan diatur dalam RUU ini adalah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP), yaitu semua orang pribadi atau badan yang 

melakukan penyerahan barang atau jasa yang terutang Pajak 

Pertambahan Nilai. Mengingat tidak semua pengusaha layak 

dikenakan PPN maka diperlukan aturan batasan (threshold) 

bagi PKP. Batasan ini diperlukan untuk memberikan jaminan 

keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha yang belum 

mampu menanggung beban kepatuhan administrasi PPN.  

2. Objek Pajak 

Pada prinsipnya semua barang atau jasa dikenakan pajak 

sesuai dengan Undang-Undang ini. Pengaturan ruang lingkup 

maupun struktur barang dan jasa yang dikenakan pajak 

tersebut disederhanakan menjadi dibebaskan/tidak 

dikenakan, terutang dengan tarif standar (10%) atau tarif lebih 

tinggi (untuk barang tertentu), dan terutang dengan tarif 0%. 

Selain itu, juga dilakukan reklasifikasi objek PPN antara lain 

dengan pengalihan barang hasil pertambangan yang diambil 
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langsung dari sumbernya dari non-BKP menjadi BKP yang 

dibebaskan/tidak dikenakan, serta memberikan kepastian 

hukum pengenaan PPN atas jasa di bidang keuangan, 

misalnya jasa yang berbasis fee (fee-based income). 

Dengan pertimbangan efektifitas pemungutan atas objek 

PPnBM, tidak menutup kemungkinan adanya pengalihan objek 

PPnBM menjadi objek yang dikenakan Cukai. Proses 

mengeluarkan objek PPnBM dari UU PPN harus dilakukan 

seiring dengan masuknya objek-objek tersebut dalam Undang-

Undang Cukai serta memperhatikan kesiapan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemungutan Cukai 

atas objek-objek tersebut. 

Namun demikian, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang 

perlu dipertimbangkan untuk memperlakukan semua barang 

dan jasa sebagai BKP/JKP antara lain: (a) terdapat barang 

atau jasa yang sudah dikenai pajak daerah; dan (b) perlunya 

insentif fiskal untuk barang atau jasa tertentu yang terkait 

dengan kepentingan nasional.  

Untuk menyelesaikan permasalahan objek pajak berganda 

dapat dilakukan dengan menjadikan barang/jasa yang sudah 

merupakan objek pajak daerah menjadi BKP/JKP yang 

dibebaskan/tidak dikenakan. Sementara itu, untuk 

mengantisipasi perubahan status barang hasil pertambangan 

dari non BKP menjadi BKP yang dibebaskan/tidak dikenakan, 

dapat dilakukan dengan mengatur bahwa Pajak Masukan 

tidak dapat dikreditkan baik untuk penyerahan dalam negeri 

maupun untuk ekspor. Dengan demikian, dalam rangka 

optimalisasi penerimaan perpajakan, dimungkinkan adanya 

perluasan objek PPN dari yang sebelumnya dibebaskan 

menjadi dikenakan PPN.  
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3. Tarif Pajak 

Untuk BKP/JKP terutang dengan tarif standar tertentu, 0%, 

atau dibebaskan. Tarif standar tertentu tersebut diatur di 

dalam Undang-Undang, dan diusulkan dapat diubah menjadi 

paling rendah 5% dan paling tinggi 20% melalui Peraturan 

Pemerintah, dengan memperhatikan kondisi makro 

perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan kemungkinan 

dipindahkannya barang yang tergolong mewah terbatas pada 

kendaraan bermotor dari objek PPnBM menjadi objek cukai, 

Undang-Undang ini perlu membuka ruang untuk mengenakan 

tarif yang lebih tinggi terhadap BKP yang tergolong mewah 

yang tidak dikenakan cukai dengan mempertimbangkan 

secara seksama tingkat efektivitasnya. 

4. Faktur Pajak  

Undang-undang ini akan memperkuat secara yuridis atas 

penerbitan Faktur Pajak secara elektronik, mengingat 

penggunaan teknologi informasi menjadi penting dalam 

pembenahan administrasi pemungutan PPN ini.  

 

C. Ruang Lingkup Pengaturan 

1. Ketentuan Umum  

Dalam ketentuan umum ini akan diatur mengenai definisi 

dari terminologi yang akan digunakan dalam Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang akan datang, 

yaitu: 

a. Pengaturan definisi Barang bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup barang baik barang berwujud, yang menurut 

sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau 

barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 
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b. Pengaturan definisi Penyerahan Barang bertujuan untuk 

menegaskan bahwa PPN dikenakan atas setiap kegiatan 

penyerahan Barang. 

c. Pengaturan definisi Jasa bertujuan untuk mengatur ruang 

lingkup Jasa yang berupa setiap kegiatan pelayanan yang 

berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau 

hak tersedia untuk dipakai, yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang ini. 

d. Pengaturan definisi Penyerahan Jasa bertujuan untuk 

menegaskan bahwa PPN dikenakan atas setiap kegiatan 

pemberian Jasa. 

e. Pengaturan definisi Pemanfaatan Jasa dari luar Daerah 

Pabean bertujuan untuk menegaskan bahwaPPN 

dikenakan atas setiap kegiatan pemanfaatan Jasa dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

f. Pengaturan definisi Impor bertujuan untuk menegaskan 

bahwaPPN dikenakan atas setiap kegiatan memasukkan 

barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. 

g. Pengaturan definisi Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud 

dari luar Daerah Pabean bertujuan untuk menegaskan 

bahwaPPN dikenakan atas setiap kegiatan pemanfaatan 

Barang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean. 

h. Pengaturan definisi Ekspor Barang Berwujudbertujuan 

untuk menegaskan bahwaPPN dikenakan atas setiap 

kegiatan mengeluarkan Barang Berwujud dari dalam 

Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 

i. Pengaturan definisi Ekspor Barang Tidak Berwujud 

bertujuan untuk menegaskan bahwaPPN dikenakan atas 
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setiap kegiatan pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari 

dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. 

j. Pengaturan definisi Ekspor Jasa bertujuan untuk 

menegaskan bahwa PPN dikenakan atas setiap kegiatan 

penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. 

k. Pengaturan definisi Perdagangan bertujuan mengatur 

ruang lingkup kegiatan usaha membeli dan menjual, 

termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa 

mengubah bentuk dan/atau sifatnya. 

l. Pengaturan definisi Badan bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

m. Pengaturan definisi Pengusaha bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 

pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor 

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 

barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 

melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar 

Daerah Pabean. 



325 

n. Pengaturan definisi Pengusaha Kena Pajak bertujuan 

untuk menegaskan bahwa pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang dan/atau penyerahan Jasa yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya untuk 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

o. Pengaturan definisi Pembeli bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup orang pribadi atau badan yang menerima 

atau seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang 

membayar atau seharusnya membayar harga BKP tersebut. 

p. Pengaturan definisi Penerima Jasa bertujuan untuk 

mengatur ruang lingkup orang pribadi atau badan yang 

menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan 

yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian 

atas JKP tersebut. 

q. Pengaturan definisi Pemungut PPN bertujuan untuk 

mengatur ruang lingkup bendahara pemerintah, badan, 

atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan 

pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP 

dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, 

badan, atau instansi pemerintah tersebut. 

r. Pengaturan definisi Menghasilkan bertujuan untuk 

mengatur ruang lingkup kegiatan mengolah melalui proses 

mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barangdari bentuk 

aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna 

baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk 

menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan 

kegiatan tersebut. 
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s. Pengaturan definisi Dasar Pengenaan Pajak bertujuan 

untuk mengatur ruang lingkup jumlah Harga Jual, 

Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang 

dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 

terutang. 

t. Pengaturan definisi Harga Jual bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup nilai berupa uang, termasuk semua biaya 

yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena 

penyerahanBKP, tidak termasuk PPNyang dipungut 

menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang 

dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

u. Pengaturan definisi Penggantian bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup nilai berupa uang, termasuk semua biaya 

yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha 

karena penyerahan Jasa atau ekspor Barang Tidak 

Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut 

menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang 

dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang 

yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa 

karena pemanfaatan Jasa dan/atau oleh penerima manfaat 

Barang Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Tidak 

Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean. 

v. Pengaturan definisi Nilai Impor bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkupnilai berupa uang yang menjadi dasar 

penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor 

Barang, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut 

Undang-Undang ini. 
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w. Pengaturan definisi Nilai Ekspor bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup nilai berupa uang, termasuk semua biaya 

yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir 

x. Pengaturan definisi Faktur Pajak bertujuan untuk 

menegaskan bahwa Faktur Pajak sebagai bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan penyerahan Barang atau penyerahan Jasa. 

y. Pengaturan definisi Pajak Masukanbertujuan untuk 

menegaskan terkait dengan PPN yang sudah dibayar oleh 

Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang dan/atau 

perolehan Jasa dan/atau pemanfaatan Barang Tidak 

Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan 

Jasa dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang. 

z. Pengaturan definisi Pajak Keluaranbertujuan untuk 

menegaskan terkait denganPajak Pertambahan Nilai PPN 

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang, penyerahan Jasa, 

ekspor Barang Berwujud, dan/atau ekspor Barang Tidak 

Berwujud. 

 

2. Materi yang akan Diatur 

a. Pengaturan terkait Pengusaha Kena Pajak 

1) Batasan Pengusaha Kena Pajak (Threshold) 

Dalam RUU PPN tetap dipertahankan pengaturan 

Subjek Pajak (Pengusaha Kena Pajak) secara luas, 

namun untuk Pengusaha dengan batasan (threshold) 

berdasarkan omzet tertentu dan/atau berdasarkan 

objek diperkenankan untuk memilih sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. Threshold tersebut dapat diturunkan 

menjadi nol (tanpa batasan/semua Pengusaha adalah 
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Pengusaha Kena Pajak) dan dimungkinkan membuka 

ruang untuk penerapan simplified method untuk 

pengusaha tertentu sampai dengan batasan tertentu 

berdasarkan kajian yang lebih mendalam. Namun, 

penerapan simplified method ini memiliki beberapa 

potensi risiko yang perlu dipertimbangkan, antara lain: 

 Batasan (threshold) omzet untuk wajib daftar sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN di Indonesia, yaitu 

sebesar Rp. 4,8 milyar, sudah menjadi salah satu 

yang paling tinggi di dunia. Sudah sewajarnya PKP 

dengan omzet sebesar ini mampu melakukan 

pembukuan dan kegiatan usahanya bisa dideteksi 

oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.  

 Metode ini dimungkinkan untuk diterapkan bagi 

“pengusaha retail”, namun terdapat kesulitan 

mendefinisikan cakupan atau pengertian pengusaha 

retail sehingga berpotensi menimbulkan dispute. 

 Penerapan PPN simplified method bagi PKP retail 

secara praktis sama dengan pengenaan pajak 

penjualan (sales tax atau turnover tax).Dengan 

terputusnya rantai supply chain dalam proses 

produksi dan distribusi membuka peluang bagi 

peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak.Supplier 

barang dan jasa kepada PKP retail akan dapat 

melakukan underreporting penjualan, sedangkan 

PKP retail akan cenderung membeli barang dan jasa 

dari PKP yang belum dikukuhkan.  

 Dengan hilangnya atau menurunnya kualitas dan 

integritas informasi pajak masukan dan pajak 

keluaran dari PKP yang penjualannya sudah cukup 
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tinggi (misalnya, omzet di atas Rp. 4,8 milyar s/d Rp. 

10 milyar) akan mempengaruhi kemampuan DJP 

untuk mengawasi wajib pajak yang bersangkutan 

maupun mitra-mitra bisnisnya terhadap kepatuhan 

PPh dan pajak lainnya.Hal ini akan sangat berisiko 

terhadap penerimaan negara. 

 Apabila tarif simplified method ditetapkan lebih 

rendah dari tarif efektif PPN normal, akan timbul 

ketidakadilan dan distorsi ekonomi.Namun 

sebaliknya, apabila simplified method ternyata tidak 

lebih menguntungkan dari pada rezim PPN normal, 

maka PKP retail tentu lebih memilih rezim PPN 

normal.  

Pertimbangan utama dalam penurunan threshold 

ini adalah kapasitas dan desain administrasi yang 

mampu melakukan pengawasan dan audit yang 

memadai, namun mengingat tujuan pengaturan adalah 

agar tercapai peningkatan penerimaan yang optimal 

maka yang menjadi pertimbangan utama lainnya 

adalah agar pihak-pihak pelaku ekonomi yang berada di 

luar sistem dapat masuk ke dalam sistem, sehingga 

potensi perpajakan yang tercipta dari pertumbuhan 

ekonomi dapat dioptimalkan.  

Istilah Pengusaha kecil (dalam hal ini adalah 

pengusaha tertentu) tidak digunakan dalam pengaturan 

tentang batasan Pengusaha Kena Pajak untuk 

menghindari pemahaman yang berbeda dengan 

peraturan perundang-undangan yang lain. 

 

2) Saat Pengukuhan dan Saat Pencabutan 
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Saat pengukuhan dan saat pencabutan 

Pengusaha Kena Pajak, pengaturannya terkait dengan 

pengaturan tentang definisi/cakupan Pengusaha Kena 

Pajak dan batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  

a) Saat Pengukuhan 

Dalam hal pengaturan saat pengukuhan 

menyatakan tidak ada batasan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, maka kewajiban pengusaha untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak muncul 

saat melakukan penyerahan yang terutang PPN. 

Masih tetap diperlukan pengaturan tentang 

pengukuhansebagai Pengusaha Kena Pajak untuk 

dapat memungut PPN, baik secara sukarela atas 

permohonan pengusaha atau dilakukan secara 

jabatan oleh otoritas pajak. 

 

b) Saat Pencabutan Pengukuhan PKP 

Ketentuan ini mengatur tentang kapan 

pengukuhan PKP dapat dicabut dari pengusaha, 

baik secara sukarela atas permintaan pengusaha 

atau dilakukan secara jabatan oleh otoritas pajak 

apabila pengusaha tersebut tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam 

pengaturan ini, diusulkan untuk dirancang bahwa 

pencabutan pengukuhan PKP hanya akan terjadi 

pada saat PKP tidak memenuhi syarat subjektif dan 

objektif sebagai Wajib Pajak, misalnya pada saat 

pengusaha Orang Pribadi meninggal dunia atau 

badan usaha dibubarkan, atau dalam hal tertentu, 
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misalnya melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

 

3) Pemungut PPN (WAPU) 

Sistem pemungutan oleh Pemungut PPN pada 

dasarnya dilakukan untuk kepentingan peningkatan 

efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, 

sehingga sistem pemungutan PPN oleh Pemungut PPN 

tetap dipertahankan. Namun mengingat perbaikan 

sistem dan desain administrasi perpajakan yang telah 

memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan 

pengawasan dan audit, maka perlu dikaji secara 

bertahap terkait penunjukan Wajib Pajak sebagai 

Pemungut PPN. Dengan perbaikan sistem administrasi 

PPN, diharapkan kepatuhan pemungutan, pembayaran, 

dan pelaporan PPN akan meningkat secara signifikan, 

sehingga sistem pemungutan PPN melalui Pemungut 

PPN (reverse charges) secara bertahap dapat 

dikembalikan kepada mekanisme pemungutan PPN 

secara normal (penjual yang memungut PPN). 

 

b. Pengaturan terkait Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Pengaturan terkait objek PPN dilakukan dengan 

menyederhanakan struktur, dengan mengelompokkan 

pasal-pasal terkait objek PPN dan memperluas objek PPN. 

1) Pengelompokan Pasal-Pasal terkait Objek PPN  

Terkait dengan pengaturan pasal-pasal mengenai 

objek PPN, dilakukan penyederhanaan objek PPN 

dengan menghilangkan terminologi barang dan jasa 

yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (non-
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Barang KenaPajak/Jasa Kena Pajak), sehingga seluruh 

barang dan jasa merupakan objek PPN. Kemudian 

dilakukan reklasifikasi kelompok objek pajak menjadi 

tiga kelompok yaitu kelompok Barang/Jasa yang 

terutang PPN dengan tarif tertentu, kelompok 

Barang/Jasa yang terutang PPN dengan tarif 0%, dan 

kelompok Barang/Jasa yang dibebaskan/tidak 

dikenakan dari pemungutan PPN.  

2) Perluasan Objek dan Pengenaan PPN 

Sebagaimana lazim diterapkan di banyak negara 

yang menganut sistem PPN, semua barang dan/atau 

jasa pada dasarnya adalah Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak. Pengaturan tersebut 

menyebabkan objek PPN menjadi lebih luas sehingga 

objek pemajakan menjadi bertambah. Namun demikian, 

perlu dikaji lebih lanjut perlakuan terhadap beberapa 

jenis barang dan/atau jasa yangsaat ini dikecualikan 

dari pengenaan PPN menjadi dibebaskan/tidak 

dikenakan PPN atau dikenai PPN dengan tarif 10% atau 

tarif 0%.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembahasan 

terkait Objek PPN adalah sebagai berikut: 

a) PPN dikenakan atas: 

1) penyerahan Barang di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

2) impor Barang; 

3) penyerahan Jasa di dalam Daerah Pabean; 

4) pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 
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5) pemanfaatan Jasa dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean; 

6) ekspor Barang Berwujud; 

7) ekspor Barang Tidak Berwujud; dan 

8) ekspor Jasa. 

b) Jenis barang yang tidak dikenakan atau dibebaskan 

dari pengenaan PPN adalah barang tertentu dalam 

kelompok barang sebagai berikut: 

1) barang kebutuhan pokok terbatas pada beras, 

gabah, jagung dan sagu; 

2) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran 

yang diambil langsungdari sumbernya yang kriteria 

dan jenisnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan 

Menteri Keuangan; 

3) uang dan surat berharga; 

4) emas batangan selain yang diproduksi dan 

diserahkan pertama kali oleh produsen atau 

pabrikan; 

5) makanan, minuman, yang disajikan di hotel, 

restoran, warung makan dan sejenisnya.  

6) bibit dan/atau benih dari barang pertanian, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, 

atau perikanan; 

7) rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan 

rumah susun sederhana; 

8) buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku 

pelajaran agama; 

9) barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha 

hulu eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas 
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bumi serta kegiatan usaha eksplorasi dan 

eksploitasi panas bumi; 

10) barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya 

yang bertugas berdasarkan azas timbal balik; 

11) barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, 

yang ketentuan dan jenis barangnya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

12) avtur untuk penerbangan internasional; 

13) barang untuk pembangunan tempat ibadah; dan 

14) barang yang diperlukan dalam rangka penanganan 

bencana alam. 

c) Jenis jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari 

pengenaan PPN adalah: 

1) jasa pelayanan kesehatan medis; 

2) jasa pelayanan sosial; 

3) jasa pengiriman surat dengan perangko; 

4) jasa keuangan yang berbasis bunga (interest based); 

5) jasa keuangan yang berbasis bagi hasil berdasarkan 

prinsip syariah; 

6) jasa keagamaan; 

7) jasa pendidikan; 

8) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka 

menjalankan pemerintahan secara umum; 

9) jasa penyediaan tempat parkir;  

10) jasa angkutan umum untuk penumpang di darat 

dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri 

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

jasa angkutan udara luar negeri; 

11) jasa kesenian dan hiburan; 

12) jasa boga atau katering; 
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13) jasa pengiriman uang dengan wesel pos; 

14) jasa perhotelan; 

15) jasa asuransi jiwa; 

16) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; 

17) jasa tenaga kerja; 

18) jasa kepelabuhanan jalur internasional; 

19) jasa pemborongan rumah sederhana, rumah sangat 

sederhana, dan rumah susun sederhana; dan 

20) jasa pembangunan rumah ibadah. 

d) Pemberian kemudahan perpajakan dibidang PPN 

dibebaskan dan PPN tidak dipungut selama ini sudah 

selektif. RUU PPN ini, tetap dibuka membuka ruang 

bagi Pemerintah untuk memberikan fasilitas dalam 

kondisi-kondisi tertentu dan kondisi-kondisi yang 

bersifat strategis. Kondisi-kondisi dimaksud seperti 

adanya situasi bencana alam atau kondisi yang 

mengancam stabilitas ekonomi. Walaupun demikian, 

perlu juga dikaji pemberian fasilitas dimaksud dalam 

bentuk subsidi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur. 

 

c. Pengaturan terkait Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

1) Tarif PPN adalah: 

a) 10% (sepuluh persen) yang dapat diubah menjadi 

paling tinggi 20% (dua puluh persen) melalui 

Peraturan Pemerintah; dan 

b) 0% (nol persen). 

2) Tarif efektif perlu dikaji pengaturannya dalam UU PPN 

atau aturan pelaksanaannya. 
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3) Untuk alasan kesederhanaan dan menjamin rasa 

keadilan, penghitungan PPN yang semula menggunakan 

tarif efektif diubah menjadi menggunakan Dasar 

Pengenaan Pajak dengan nilai lain (DPP Nilai Lain). 

4) Ketentuan mengenai DPP Nilai Lain berlaku antara lain 

untuk penyerahan barang dan/atau jasa lainnya, yaitu 

DPP yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

5) Secara garis besar, pengaturan tarif PPN adalah sebagai 

berikut: 

a) tarif standar 10%(atau sesuai dengan tarif standar 

yang ditetapkan) untuk penyerahan Barang 

dan/atau Jasa yang terutang PPN; 

b) tarif 0%, dipertimbangkan untuk dikenakan 

terhadap: 

(1) ekspor Barang, ekspor Barang Tidak Berwujud, 

dan eksporJasa; 

(2) penyerahan intermediary goods.  

c) Dikaji kemungkinan pengenaan PPN dengan tarif 

yang lebih tinggi dari tarif standar untuk barang-

barang tertentu. 

 

d. Pengaturan terkait Faktur Pajak 

1) Perlu mempertegas penggunaan istilah penyerahan dan 

ekspor. Untuk menghindari perbedaan penafsiran 

dalam penggunaan istilah penyerahan dan ekspor, 

diusulkan agar penggunaan istilah penyerahan dan 

ekspor dalam suatu ketentuan harus lebih dipertegas.  

2) Mengusulkan bahwa Faktur Pajak tidak perlu dibuat 

berbeda dengan invoice/faktur penjualan. 
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3) Meningkatkan validitas Faktur Pajak dengan 

menggunakan sistem Faktur Pajak elektronik, dengan 

rumusan pengaturan dalam UU sebagai berikut: 

1) Faktur Pajak berbentuk elektronik atau kertas 

(hardcopy). 

2) Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur 

Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

3) Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur 

Pajak berbentuk elektronik wajib menyampaikan 

data Faktur Pajak elektronik kepada Direktorat 

Jenderal Pajak. 

4) Menambah keterangan/informasi yang harus 

dicantumkan dalam Faktur Pajakdalam rangka 

memperkuat pengawasan terhadap kebenaran syarat 

material Faktur Pajak, bahwa Faktur Pajak dibuat 

berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. 

Keterangan/informasi yang diusulkan untuk 

ditambahkan dalam Faktur Pajakyaitu: 

a). Kode jenis barang atau jasa, kuantitas, dan harga 

satuan; 

b). Keterangan lain yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan, di antaranya adalah: 

 nomor rekening koran Pengusaha Kena Pajak; 

 informasi pengiriman barang, misal diserahkan 

langsung, melalui kurir dengan nomor resi, 

melalui kapal dengan nomor bill of lading, 

melalui kendaraan sendiri dengan nomor plat, 

dan lainnya; dan 
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 informasi mengenai metode pembayaran, misal 

secara tunai, melalui cek bank dengan nomor, 

melalui credit card dengan nomor transaksi, 

melalui nota debet/nota kredit dengan nomor, 

atau cara lainnya. 

5) Mewajibkan kembali pencantuman identitas pembeli di 

dalam Faktur Pajak dikarenakan ketentuan saat ini 

mengakibatkan pengurangan produksi 

data.Mengusulkan untuk memperbaiki ketentuan yang 

mengurangi produksi data transaksi, yaitu: 

a) Faktur Pajak diperkenankantanpa identitas pembeli 

untuk Pedagang Eceran; 

b) Pelaporan Faktur Pajak Pedagang Eceran 

digunggung; 

c) Kriteria Pedagang Eceran diperluas; 

d) Pemakaian sendiri tujuan produktif tidak perlu 

menerbitkan Faktur Pajak.  

6) Kajian penerapan konsep cash receipt system dalam 

rangka pengawasan kebenaran pelaporan omset oleh 

pengusaha retailer (pedagang eceran).Untuk itu dalam 

rangka memberikan kemudahan kepada pedagang 

eceran dalam membuat dan menatausahakan Faktur 

Pajak, diatur tata cara pembuatan Faktur Pajak secara 

tersendiribagi pedagang eceran sebagai berikut: 

a. Faktur Pajak dapat berupa bon kontan, faktur 

penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau 

tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang 

sejenis. 

b. Keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur 

Pajak disederhanakan, yaitu: 
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(1) identitas pembeli tidak wajib diisi; 

(2) tidak wajib ditandatangani; 

(3) kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat berupa 

nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri 

oleh PKP pedagang eceran. 

c. Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman 

Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu 

sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, 

Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape 

(DAT) dan Compact Disc (CD). 

7) Diusulkan agar penetapan dokumen tertentu yang 

dipersamakan dengan Faktur Pajak hanya terbatas 

dalam rangka sebagai bukti pengkreditan Pajak 

Masukan, yaitu dalam hal pihak yang diwajibkan 

membuat Faktur Pajak tidak berada di dalam daerah 

pabean. 

 

e. Pengaturan terkait Mekanisme PPN Lainnya  

1) Pengkreditan Pajak Masukan 

a) Pajak Masukan dapat dikreditkan dalam hal 

Pengusaha telah dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan 

menjadi Pengusaha Kena Pajak mempunyai 

kewajiban untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan PPN yang terutang. Dilain pihak, 

Pengusaha Kena Pajak juga berhak untuk 

mengkreditkan Pajak Masukan. Ketentuan ini 

dimaksudkan agar sistem PPN berjalan dengan 

baik dan bersifat netral bagi pengusaha (prinsip 

netralitas). 
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b) Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 

(6) UU PPN perlu disempurnakan bahwa apabila 

dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak 

selain melakukan penyerahan yang Pajak 

Masukannya dapat dikreditkan juga melakukan 

penyerahan yang Pajak Masukannya tidak dapat 

dikreditkan, jumlah Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan adalah: 

(1) sebesar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, 

sepanjang bagian penyerahan yang Pajak 

Masukannya dapat dikreditkan dapat diketahui 

dengan pasti dari pembukuannya; atau 

(2) dihitung dengan menggunakan pedoman yang 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang bagian penyerahan yang Pajak 

Masukannya dapat dikreditkan tidak dapat 

diketahui dengan pasti. 

2) Kelebihan Pembayaran PPN 

Atas kelebihan bayar PPN, diusulkan untuk 

dapat diminta kembali (direstitusi) oleh pengusaha 

pada setiap Masa Pajak. Seiring dengan perbaikan 

administrasi PPN, atas kelebihan PPN (Pajak Masukan 

lebih besar daripada Pajak Keluaran), dapat diajukan 

permohonan pengembalian pada Masa Pajak tersebut 

atau dikompensasikan ke Masa Pajak 

berikutnyadengan mempertimbangkan jumlah 

pemeriksa pajak dan pemenuhan hak bagi PKP. 

3) Tempat PPN Terutang dan Pemungutan PPN Impor 
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a) Teori dan benchmark memperlihatkan bahwa pada 

prinsipnya tempat terutang PPN adalah tempat 

kegiatan usaha (desentralisasi). Namun demikian, 

diberikan opsi sentralisasi dengan mengajukan 

permohonan. 

b) Tempat terutang dan kewenangan pemungutan 

PPN atas impor BKP diatur dalam Pasal 12 ayat (3) 

Undang-Undang PPN Tahun 1984. Pemungutan 

PPN atas impor diusulkan untuk tetap dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 

sistem self assessment dimana importir akan 

menyetor dan melaporkan sendiri PPN yang 

terutang atas impor. 

4) Pelaporan SPT Masa PPN  

a) Ketentuan penyetoran dan pelaporan dipindahkan 

ke Undang-Undang KUP. 

b) SPT Masa PPN dilaporkan secara online yang 

merupakan satu kesatuan aplikasi dengan e-tax 

invoice. 

5) Tanggung Renteng 

a) Pengaturan tanggung jawab renteng untuk UU PPN 

kedepan tetap diperlukan. 

b) Tanggung jawab renteng dikenakan kepada 

pembeli BKP/JKP sepanjang telah dilakukan 

upaya untuk menagih pajak yang dipungut oleh 

penjual. 

c) Diatur secara khusus tanggung jawab renteng 

ditiadakan (pembeli meninggal dunia, bubar, dan 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). 
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d) Pembeli tidak dikenai tanggung jawab renteng 

dalam hal telah melaporkan transaksi pembelian 

BKP/JKP ke DJP. 

e) Batasan nilai BKP/JKP yang harus dilaporkan oleh 

pembeli diberikan kewenangannya kepada Menteri 

Keuangan. 

 

3. Ketentuan Peralihan 

Atas PPN dan PPnBMtidak atau kurang dibayar yang dibuat 

sebelum Undang-Undang ini berlaku, PPN dan PPnBM-nya 

tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
 
A. Simpulan 

Dari berbagai teori, benchmarking dari berbagai negara, 

penilaian ataskondisi administrasi Pajak Pertambahan Nilai 

saat ini, dan analisis yang dilakukan, beberapa simpulan yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi 

barang dan jasa di dalam negeri yang penerapannya diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). 

2. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kondisi 

perekonomian di masa depan, perlu dilakukan berbagai 
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langkah perbaikan dan penyempurnaan sistem administrasi 

Pajak Pertambahan Nilai serta perubahan undang-undang 

yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009dengan tetap mempertahankan unsur 

keadilan, kemudahan, kepastian hukum dan asas-asas 

pengenaan PPN.  

3. Pokok-pokok pengaturan terkait dengan perubahan UU PPN 

meliputi: 

a. Pengusaha Kena Pajak 

Kebijakan yang diambil tentang definisi dan batasan 

sebagai PengusahaKenaPajak dipengaruhi oleh berbagai 

pertimbangan, diantaranya: kapasitas dan desain 

administrasi perpajakan, efisiensidan efektifitas 

administrasi perpajakan,potensi penerimaan, dan 

dapatmenjaring sektor informal dalam sistemadministrasi 

PPN. Pengaturan tentang Pengusaha Kena Pajak saat ini 

masih belum dapat mencakup seluruh potensi 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan 

memperhatikan semua pertimbangan tersebut di atas, 

diperlukan pengaturan atas Pengusaha Kena Pajak dalam 

bentuk memberikan definisi Pengusaha Kena Pajak yang 

lebih luas dan efektif. Namun demikian, masih diperlukan 

batasan (threshold) dan kriteria yang bertujuan untuk 

menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap PKP 

yang belum mampu menanggung beban kepatuhan 

administrasi PPN. Bentuk keberpihakan pemerintah 

tersebut yaitu dengan mengenalkan mekanisme 
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pemungutan PPN yang lebih sederhana. Selain daripada 

itu, terkait mekanisme pemungutan PPN oleh Pemungut 

PPN (WAPU) tetap dimanfaatkan dalam konteks efisiensi 

dan efektifitas administrasi perpajakan. 

 

 

b. Objek Pajak 

Pokok-pokok perubahan terkait objek pajak meliputi 

penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan dengan 

cara:  

1) Penyederhanaan objek PPN yang dilakukan dengan 

menghilangkan terminologi non BKP/JKP sehingga 

seluruh barang dan jasa merupakan objek PPN. PPN 

yang semula dikenakan atas BKP/JKP, menjadi 

dikenakan atas Barang/Jasa. Kemudian Barang/Jasa 

yang semula merupakan kelompok BKP/JKP terutang 

PPN namun tidak dipungut direklasifikasi menjadi 

Barang/Jasa dikenakan tarif PPN 0%. 

2) Perluasan objek PPN dilakukan dengan mereklasifikasi 

kelompok yang semula merupakan non BKP/JKP ke 

dalam kelompok Barang/Jasa yang terutang PPN 

dengan tarif 10% atau 0% dan Barang/Jasa yang tidak 

dikenakan/dibebaskan dari pemungutan PPN. 

3) Penyempurnaan lainnya terkait dengan pengaturan 

objek PPN dimaksudkan untuk memperjelas 

penafsiran persyaratan penyerahan Barang dan/atau 

Jasa dengan menghapus frasa "Kegiatan Usaha”; 

mempertegas prinsip penyerahan Barang dan/atau 

Jasa dengan melakukan identifikasi arus barang, arus 

uang, dan arus dokumen untuk menentukan 
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transaksi yang sebenarnya; dan mempertegas prinsip 

penyerahan BKP/JKP Tidak Berwujud dengan tetap 

mempertahankan penerapan asas destinasi secara 

terbatas yang saat ini dianut dalam sistem PPN 

Indonesia. 

 

c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Pokok-pokok perubahan terkait tarif PPN meliputi usulan 

kenaikan tarif apabila peningkatan penerimaan PPN 

semata-mata didasarkan pada perubahan tarif, tarif pajak 

dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan 

paling tinggi 20% (dua puluh persen) yang perubahan 

tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

d. Faktur Pajak 

Pokok-pokok pengaturan terkait Faktur Pajak dilakukan 

dalam rangka memperkuat pengawasan atas pengkreditan 

Faktur Pajak, sehingga dapat mencegah kebocoran 

penerimaan PPN yang banyak disebabkan karena adanya 

penggunaan Faktur Pajak tidak sah. Pengaturan 

dimaksud dilakukan dengan mempertegas penggunaan 

istilah penyerahan dan ekspor, memperkuat validitas 

Faktur Pajak dengan menggunakan sistem Faktur Pajak 

Elektronik, menambah keterangan yang harus 

dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan mempertegas 

pengenaan sanksi bagi pelanggaran atas pembuatan 

Faktur Pajak. 

e. Perubahan terkait mekanisme PPN lainnya antara lain: 

1) Penegasan terkait mekanisme pengkreditan Pajak 

Masukan 
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a) Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU PPN perlu diperjelas 

dengan diberikan contoh penerapan terkaitPajak 

Masukan yang dapat dikredit kan adalah apabila 

berhubungan dengan kegiatan usaha dan 

berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN. 

b) Penyempurnaan penghitungan kembali Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 9 ayat (6) UU PPN saat ini 

dengan memperluas jenis penyerahan yang ada 

menjadi penyerahan terutang pajak yang Pajak 

Masukannya dapat dikreditkan, penyerahan 

terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak 

dapat dikreditkan, penyerahan yang dibebaskan, 

dan penyerahan keluar Daerah Pabean. 

2) Kelebihan Pembayaran PPN 

Default kelebihan pembayaran PPN diusulkan untuk 

dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak 

berikutnya dengan mempertimbangkan perbaikan 

system administrasi PPN, jumlah pemeriksa pajak, 

dan pemenuhan hak bagi PKP. 

3) Tempat PPN Terutang dan Pemungutan PPN Impor 

a) Pengaturantempatterutang PPN 

diusulkandefaultnyaadalah sentralisasi dan 

diberikan opsi desentralisasi dengan mengajukan 

permohonan. 

b) Pemungutan PPN atas impor diusulkan untuk 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan 

sistem self assessment dimana importir akan 

menyetor dan melaporkan sendiri PPN yang 

terutang atas impor. 
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4) Pelaporan SPT Masa PPN 

a) Ketentuan penyetoran dan pelaporan dipindahkan 

ke Undang-Undang KUP. 

b) SPT Masa PPN dilaporkan secara online yang 

merupakan satu kesatuan aplikasi dengan e-tax 

invoice. 

5) Tanggung Renteng 

a) Pengaturan tanggung jawab renteng untuk UU PPN 

kedepan tetap diperlukan. 

b) Tanggung jawab renteng dikenakan kepada pembeli 

BKP/JKP sepanjang telah dilakukan upaya untuk 

menagih pajak yang dipungut oleh penjual. 

c) Diatur secara khusus tanggung jawab renteng 

ditiadakan (pembeli meninggal dunia, bubar, dan 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). 

d) Pembeli tidak dikenai tanggung jawab renteng dalam 

hal telah melaporkan transaksi pembelian BKP/JKP 

ke DJP. 

e) Batasan nilai BKP/JKP yang harus dilaporkan oleh 

pembeli diberikan kewenangannya kepada Menteri 

Keuangan. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan pemilahan substansi mengenaimateri yang 

pengaturannya dimuat dalam Undang-Undang PPN dan 

yang pengaturannya akandimuat dalam peraturan 

pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

2. Dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang PPN ini, perlu dilakukan kajian 

yang melibatkan pihak lain seperti unit Eselon I di 
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lingkungan Kementerian Keuangan, unit Eselon II di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, akademisi dari 

universitas, dan pakar serta praktisi di bidang perpajakan. 

3. RancanganUndang-Undang PPN perlu dimasukkan dalam 

skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 

pembahasan di DPR mengingat urgensi dari perubahan 

materi dalam Undang-Undang PPN yang perlu segera 

diimplementasikan untuk meningkatkan penerimaan 

negara.  
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