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 ABSTRACT 

 

The research focused on the analysis of differences in interest rewards based on 

government regulations. This research was conducted with qualitative methods because it is 

multi method in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. 

Interest reward in tax is given by DJP (Direktorat Jenderal Pajak) because of 

calculation error. Taxpayers can get interest reward if their objection or appeal to 

assessment tax (Surat Ketetapan Pajak) is partially completely granted. The objection or 

appeal is effect from taxpayer’s disagreement to verification result of which is doing by 

DJP. Taxpayers have to include reason based on principle or argumentation and support 

data in applying objection or appeal. All of them are stipulated in government regulations. 

Researcher concluded that there are differences in the payment due to interest 

rewards by regulatory reform. The impact of regulatory reform on the interest rewards is 

not easily given to taxpayers and to increase government revenues due to administrative 

sanctions in filing an objection / appeal request is denied or partially granted by DJP. 

 

Keywords: Taxpayers, Objection, Appeal, Interest Rewards 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan (Sumarsan, 2013). Dengan kata lain, tanpa adanya pajak yang 

diterima oleh negara, maka semua pengeluaran negara tidak akan terlaksana.  

Pajak dalam pemahaman perspektif ekonomi merupakan peralihan sumber 

daya dari dan kepada publik, dimana kemampuan publik menguasai sumber daya 

untuk kepentingan barang dan jasa berkurang dan kemampuan pemerintah dalam 

keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang menjadi 

kebutuhan masyarakat bertambah (Sumarsan, 2013). Pemerintah sebagai pihak 

pemungut dan penyalur pajak berperan penting dalam peralihan sumber daya 

tersebut.  

Pada tahun 2008 untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah 

mempunyai program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dikenal sebagai Sunset 

Policy dimana program tersebut memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk 

mendaftakan diri secara sukarela sebagai Wajib Pajak dan mengembalikan pajak 

mereka tanpa terkena sanksi apabila terlambat (Rakhmadianto, 2011). Program ini 

memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi, 

sehingga Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya dengan sukarela tanpa 

menambahkan kewajiban pajaknya dengan sanksi administrasi, seperti denda bunga, 
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dan akan menambah jumlah Wajib Pajak karena dalam proses mendaftarkan diri 

mendapatkan kemudahan. Program Sunset Policy merupakan program pengampunan 

pajak pertama yang diterapkan di Indonesia, program ini telah menciptakan 

peningkatan penerimaan pajak negara dan jumlah Wajib Pajak baru yang sangat 

signifikan.  

Pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada terus melakukan 

perbaikan di dalam peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan perpajakan. 

Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan terus 

dilakukan oleh Dirjen Pajak, agar meningkatkan pemahaman pajak oleh masyarakat 

dan pelaku ekonomi. Namun, dalam kenyataannya masyarakat dan pelaku ekonomi 

masih melakukan kecurangan pada celah peraturan atau perundang-undangan pajak. 

Pemanfaatan celah pada peraturan pajak memang merugikan negara. Negara harus 

membuat undang-undang serta peraturan pemerintah yang dapat mengurangi atau 

mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Teori standar perpajakan yang optimal 

bahwa sistem pajak harus dipilih untuk memaksimalkan fungsi subjek kesejahteraan 

sosial (Kordana dan Tabachnick, 2006). Namun, negara membutuhkan pendapatan 

pajak yang meningkat dan mengurangi pengeluaran yang tidak efektif pada setiap 

tahunnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara.  

Saat ini, undang-undang yang mengatur perpajakan yaitu Undang-Undang 

nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009. Fungsi 

pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian 

kepercayaan kepada Wajib Pajak tersebut. Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak 

menyetorkan pembayaran pajak melalui bank-bank persepsi yang telah ditunjuk 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyetoran pajak 

dilakukan setelah Wajib Pajak menghitung pendapatannya secara self assesment 

untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), yang dianut oleh Indonesia saat ini, 

sehingga dalam penghitungannya bisa terdapat kesalahan menghitung. Kesalahan 

menghitung oleh Wajib Pajak tersebut terdapat tiga kemungkinan: (1) Kurang Bayar, 

(2) Lebih Bayar dan (3) Nihil. Terjadinya kurang bayar Wajib Pajak maka Fiskus 

dapat menagihnya kepada Wajib Pajak melalui Surat Ketetapan Kurang Bayar 

(SKPKB) atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan bila terjadi 

lebih bayar maka Wajib Pajak dapat melakukan kompensasi atau restitusi atas 

kelebihan bayar yang dibayarkan melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 

(SPMKP).   

Jika terdapat sengketa atau perbedaan pandangan antara Fiskus dan Wajib 

Pajak, yang berkenaan dengan Surat Ketetapan Pajak maka Wajib Pajak dapat 

mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Imbalan bunga diberikan 

atas dikabulkannya sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak setelah 

dilakukannya pemeriksaan. Kondisi yang menyebabkan pemberian imbalan bunga 

diatur dalam perundang-undangan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), dapat 

diabagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, Wajib Pajak terlambat menerima 

pengembalian hak kelebihan pembayaran pajak. Kedua, Wajib Pajak telah 

membayar kekurangan pajak, namun, setelah proses hukum administrasi dengan 

benar, diputuskan bahwa utang pajak yang telah dibayar lebih besar dari utang pajak 

sebagaimana dimaksud dalam keputusan hukum administrasi tersebut. Imbalan 

Bunga tidak dianggarkan dalam APBN dan bukan merupakan pengeluaran dalam 

rangka fungsi pemerintah memberikan pelayanan publik. 
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Berkaitan dengan Wajib Pajak Lebih Bayar berhak atas imbalan bunga 

sebagai kompensasi dari Fiskus yang diatur dalam pasal 27(A) ayat 1 dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Imbalan bunga diatur secara menyeluruh 

pada Pasal 43 dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada yang merupakan 

penyempurnaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2007 Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengenai imbalan bunga. 

Pada Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2007 terdapat kelemahan yang 

dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sehingga negara 

dirugikan. Pada Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 merubah pengenaan 

atas imbalan bunga. Dalam peralihan peraturan ini masih terdapat perdebatan antara 

Wajib Pajak dengan Fiskus. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak yang belum 

memahami peralihan peraturan baru mengenai imbalan bunga. 

Memperhatikan hal-hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti apakah 

penerbitan kedua peraturan terkait Imbalan Bunga, yaitu Peraturan Pemerintah 

nomor 80 Tahun 2007 diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 

telah efektif dijalankan kepada Wajib Pajak. Mengingat luasnya cakupan penelitian 

Imbalan bunga di seluruh Indonesia dan adanya keterbatasan waktu dan biaya, 

penelitian ini hanya akan membatasi cakupan penelitian pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Serang.  

Dipilihnya KPP Pratama Serang dilakukan antara lain dengan pertimbangan 

bahwa Wilayah Serang terdapat kawasan industri, seperti Kawasan Cikande, 

Keragilan, Jawilan, Bojonegara. Industri-industri di Serang juga terdapat industri 
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besar, seperti PT. Nikomas dan PT. Parkland Indonesia, PT. Yasunaga Indonesia, 

PT. Cilegon Fabricator, dan industri-industri lain. 

Dalam penelitian ini, penerapan peraturan PP 74 Nomor 2011 yang 

merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah 80 tahun 2007 diukur dari dua sisi, 

yaitu sisi pihak Fiskus, dalam hal ini KPP Pratama Serang dan sisi Wajib Pajak. 

Selanjutnya bagi Kantor Pelayanan Pajak akan melihat sejauh mana efektivitas 

pelaksanaan imbalan bunga, sedangkan bagi Wajib Pajak akan dilihat efektivitas 

dalam pemahaman tentang pemberian imbalan bunga. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka penelitian ini dimaksudkan  untuk melakukan penelitian “Analisis 

Perbandingan Penerapan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2007 Dengan 

Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2011 Mengenai Imbalan Bunga (Studi 

Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang)”. 

 

1.2 PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat pemberian imbalan bunga pada dilaksanakan pada semua Kantor 

Pelayanan Pratama Pajak, dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, sehingga 

diharapkan dapat diperoleh gambaran efektivitas dari perubahan peraturan pajak. 

Penelitian ini membatasi pengajuan imbalan bunga yang dikenakan untuk pajak 

penghasilan pasal 23 pada tahun pajak sesudah PP 80 tahun 2007 diterapkan, 

yaitu tahun 2008 serta membandingkan dengan tahun sesudah PP 74 tahun 2011 

diterapkan, yaitu tahun 2012. 
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2. Penelitian ini akan menganalisis penerapan Peraturan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 80 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 74 tahun 2011. 

 

1.3 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu: 

1. Bagaimana penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 80 tahun 2007? 

2. Bagaimana penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 74 tahun 2011? 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ingin dikemukakan sebelumnya, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 80 tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 tahun 2011. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instansi Pajak Indonesia 

Kepada para instansi pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih terhadap penerapan 

peraturan Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah 

74 Tahun 2011. Apabila penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang 

menunjukkan ketidakefektivan dari pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah 

Pemerintah nomor 74 Tahun 2011, maka penelitian ini bisa memberi masukan 

untuk aspek-aspek yang masih perlu dilakukan perbaikan dan dapat menjadi 

sarana sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 

2011. 

2. Wajib Pajak 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak, tentang 

pemahaman mengenai pengenaan pajak yang baru sehingga peraturan baru ini 

dapat tersosialisasi kepada seluruh Wajib Pajak 

3. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharpakan dapat dijadikan referensi empiris dan kepustakaan bagi 

studi-studi terkait dengan pemberian Imbalan Bunga khususnya penerapan 

Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011. Penulis juga berharap penelitian ini 

dapat memberikan masukan untuk dilakukan penelitian-penelitian lanjutan 

dengan objek penelitian yang dapat digeneralisasikan.  
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1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal – hal yang dibahas 

dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi ke dalam lima bab dimana setiap 

babnya terdiri atas sub bab - sub bab yang disusun secara sistematis, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, 

permasalahan yang ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis 

capai dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini serta 

sisitematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORITIS 

Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu konsep dasar perpajakan, surat ketetapan pajak, 

keberatan, banding, peninjauan kembali, imbalan bunga, wajib 

pajak, nomor pokok wajib pajak, restitusi pajak, surat tagihan 

pajak, pemeriksaan, administrasi perpajakan, pengadilan pajak, 

penelitian terdahulu dan rerangka pemikiran dari penulis atas 

penelitian ini dalam bab ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis menguraikan objek penelitian, metode pengumpulan data 

dan metode analisis data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yang meliputi riwayat 

singkat serta struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
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Pratama Serang. Uraian tentang penerapan Imbalan Bunga yang 

terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2007 dan 

Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan 

pembahasan dan penelaahan dalam bab – bab sebelumnya, serta 

mencoba untuk mengajukan saran – saran penyelesaian 

permasalahan yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan peraturan pemerintah tentang tata cara pelakasanaan hak dan pemenuhan 

kewajiban perpajakan, penelitian terdahulu dan rerangka pemikiran dari penulis atas 

penelitian ini dalam bab ini. Teori-teori yang akan dibahas dimulai konsep dasar 

perpajakan, surat ketetapan pajak, keberatan, banding, peninjauan kembali, imbalan 

bunga, wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, restitusi pajak, surat tagihan pajak, 

pemeriksaan, administrasi perpajakan, pengadilan pajak, penelitian terdahulu dan 

rerangka pemikiran. 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Pajak merupakan tumpuan sumber pendapatan negara. Namun saat ini, banyak 

wajib pajak yang memanfaatkan celah peraturan pajak. Untuk itu harus 

disosialisasikan pengertian pajak dan pengenalan peraturan pajak dan upaya untuk 

mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau Fiskus tersebut. 

 

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan 

A. Pengertian Perpajakan 

Terdapat beberapa ahli di bidang perpajakan yang mengemukakan 

beberapa definisi dalam mengartikan pajak, sebagai berikut: 
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Menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983  Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan 

Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 : 

“Pajak adalah 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-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Menurut Rochmat Soemitro: (Perpajakan: Teori & Kasus, Siti Resmi, 

2009) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.” Definsi tersebut kemudian disempurnakan 
sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan suplusnya  digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment.” 

 
Menurut N. J. Feldman: (Perpajakan: Teori & Kasus, Siti Resmi, 2009) 

“Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa 
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. 

2. Tidak terdapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang diterima 

oleh pembayar pajak. 

3. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara. 
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B. Kebijakan Pajak  

Kebijakan Pajak dalam arti yang luas yaitu kebijakan yang dilakukan 

dengan menggunakan alat/instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran 

negara untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi. 

Dengan kata lain, untuk merangsang perekonomian secara nasional diperlukan 

kebijakan dalam menggali potensi pajak dan memanfaatkan pajak secara tepat. 

Sedangkan pengertian kebijakan pajak dalam arti sempit adalah kebijakan yang 

menentukan apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak atau tax base, siapa saja 

yang dikenakan pajak atau yang dikecualikan, apa saja yang akan dijadikan 

sebagai objek atau yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak 

yang terutang dalam bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban 

pajak terutang. Hal ini, menunjukkan bahwa kebijakan pajak dalam arti sempit 

merupakan peraturan-peraturan mengenai perpajakan, seperti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain.  (Rosdiana 

dan Irianto, 2012) 

Menurut Musgrave dan Musgrave seperti yang dikutip oleh Almira 

Nindyarta, kebijakan pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang 

ditetapkan pemerintah dalam melakukan fungsi alokasi, distribusi, regulasi dan 

fungsi stabilisasi. Dalam menjalankan fungsinya maka pemerintah membuat 

kebijakan-kebijakan mengenai pajak. Tujuan dari kebijakan pajak adalah untuk 

memenuhi fungsi-fungsi pajaknya yaitu fungsi Budgetair dan Regulerend. 
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C. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting bagi 

berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi 

sebagai berikut: (Resmi, 2009)  

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Saat ini, dominasi pajak sebagai 

penerimaan negara sangat wajar karena sumber daya alam sudah tidak 

dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai penerimaan Negara. 

Pemerintah menempuh upaya tersebut melalui ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak diiringi dengan penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak. 

b. Fungsi Mengatur (Regularend) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak dapat menjadi 

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu baik bidang keuangan maupun bidang 

non-keuangan seperti hukum dan sosial. Contohnya dalam bidang 

hukum, pemerintah mengeluarkan ketentuan hukum pidana bagi siapa aja 

yang tidak membayarkan maupun menyelewengkan pendapatan pajak.  

 

 

 

 

13 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



D. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para apartur perpajakan. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada 

aparatur perpajakan. Ciri-ciri official assessment system adalah: 

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus 

2. Wajib pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak muncul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) oleh fiskus. 

b. Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak 

sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dengan demikian, berhasil 
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atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

Wajib Pajak sendiri. 

c. Witholding System 

Sistem pemungutan pajak memberi kewenangan kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menetukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk 

memotong, memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan 

melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang 

ditunjuk.  

E. Kredit Pajak  

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009, kredit pajak dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah: 

“pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok 
pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak 
Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah 
dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak 
atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi 
dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan 
dari pajak yang terutang.” 

b. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah: 

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi 
dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari 
pajak yang terutang.” 
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2.1.2 Surat Ketetapan Pajak 

Surat ketetapan pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar. (Resmi, 2009) 

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koreksi 

fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil 

pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam 

memenuhi ketentuan perpajakan, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi 

perpajakan, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, sarana untuk 

mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, dan sarana untuk 

memberitahukan jumlah pajak yang terutang. 

Jenis-jenis surat ketetapan pajak dijelaskan sebagai berikut:  

A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam UU No 16 

Tahun 2009 yaitu : 

“surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.” 

 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat bagian Tahun Pajak atau 

Tahun Pajak, terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,, apabila terjadi 

hal-hal sebagai berikut: (Resmi, 2009) 

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 

terutang tidak atau kurang bayar; 
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2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 

pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 

3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak 

seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); 

4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 atau Pasal 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat 

diketahui besarnya pajak yang terutang; atau 

5. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan. 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar 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 Kurang Bayar, 

sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 5. 

 

B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam UU No 16 

Tahun 2009 yaitu: 

“surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan.” 
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Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 

Tahun Pajak dan apabila ditemukan data-data baru yang semula belum 

terungkap setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dapat menyebabkan penambahan 

jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat 

Ketetapan Kurang Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila masih 

ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada 

saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan/atau data baru 

termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh 

Direktur Jenderal Pajak. (Resmi, 2009) 

 

C. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Surat Ketetapan Pajak 

Nihil yaitu:  

“surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak.” 

 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil dilakukan apabila setelah 

pemeriksaan fiskus menemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak 

yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.  

Untuk masing-masing jenis pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil 

diterbitkan untuk: (Resmi, 2009) 
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1. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang 

terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

2. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah 

pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak 

Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai. 

3. Pajak Penjualan Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar sama 

dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada pembayaran pajak. 

 

D. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam UU No 16 Tahun 2009 

yaitu:  

“surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang.”  

 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk: (Resmi, 2009) 

1. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak (jumlah pajak yang 

dibayar) lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; 

2. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung 
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dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang 

dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar 

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 

 

Prosedur penerbitan SKPLB adalah sebagai berikut. 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur 

Jenderal Pajak. Permohonan dapat disampaikan dengan mengisi kolom 

dalam SPT atau dengan surat tersendiri. 

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan data permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan SKPLB 

paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima 

secara lengkap. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang 

sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

3. Apabila dalam jangka waktu tersebut (12 bulan sejak surat permohonan 

diterima), Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu surat keputusan, 

permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan 

SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah 

jangka waktu tersebut berakhir. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, 

maka Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 

sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut sampai dengan 

diterbitkan SKPLB. 
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2.1.3 Pemeriksaan 

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Fiskus dapat dibahas bersama-

sama dengan Wajib Pajak untuk membahas hasil pemeriksaan tersebut dalam 

pembahasan akhir. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk hadir dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan. Berikut merupakan definisi-definisi yang terdapat pada PP No 74 

Tahun 2011: 

Pemeriksaan adalah: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah: 

“pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan 
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi 
koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.” 

 
Verifikasi adalah: 
 
“serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan 

objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau 
diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan 
pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.” 

 

Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi adalah: 

“pembahasan antara Wajib Pajak dan petugas Verifikasi atas hasil 
Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 
Verifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik 
yang disetujui maupun yang tidak disetujui.” 
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A. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, tujuannnya antara lain: 

(Resmi, 2009) 

1. Pemberian NPWP secara jabatan; 

2. Penghapusan NPWP; 

3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

4. WP mengajukan keberatan; 

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 

Neto; 

6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil; 

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 

9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; dan lain-lain. 

B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan, antara lain: (Resmi, 

2009) 

1. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di 

tempat WP (pemeriksaan lapangan) yang dapat meliputi satu jenis pajak, 

beberapa jenis pajak, atu seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang 

lalu maupun untuk tahun berjalan. 

2. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap WP, termasuk terhadap instansi 

pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban 

perpajakan WP dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat 

Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban 
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perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha 

sebenarnya dari WP. 

4. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan 

dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya 

kepada WP yang diperiksa. 

5. Wajib Pajak  yang diperiksa wajib: 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, perkerjaan bebas WP, 

atau objek yang terutang pajak; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang  yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan baik secara tertulis 

dan/atau lisan. 

6. Buku, catatan, dokumen, data, informasi dan keterangan lain yang 

diminta oleh Pemeriksa dalam rangka pemeriksaan, wajib dipenuhi oleh 

WP paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan. 

C. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan prioritas, 

sebagai berikut: (Fidel, 2010) 

1. Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya 

yang bersifat rutin. Pemeriksaan dilakukan apabila terjadi kejadian-
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kejadian perpajakan, seperti SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau 

orang pribadi yang menyatakan lebih bayar, SPT tahunan PPh Wajib 

Pajak badan yang menyatakan rugi, tetapi tidak bayar, dan lain-lain 

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi 

Pemeriksaan yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan 

secara komputerisasi terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang 

pribadi. Sistem pemeriksaan kriteria seleksi dimaksudkan mengurangi 

subjektivitas dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa. Dalam 

mekanisme pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, sistem aplikasi 

komputer menggunakan beberapa variabel dan penilaian berdasarkan 

norma-norma tertentu. 

3. Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan 

adanya data, informasi, laporan atau pengaduan berkaitan dengan Wajib 

Pajak yang dilakukan oleh fiskus secara khusus. 

D. Ruang lingkup pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua)  

1. Pemeriksaan Lapangan 

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat 

Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak, yang mencakup kantor WP, pabrik, 

tempat-tempat yang terkait dengan kegiatan usaha, serta tempat lain yang 

ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan atas 

suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-

tahun sebelumnya. 
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a. Pemeriksaan Lengkap (PL) 

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) 

bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam bulan). 

Pemeriksaan dilakukan untuk tahun berjalan atau tahun-tahun 

sebelumnya terhadap Wajib Pajak, termasuk kerja sama operasi 

(KSO) dan konsorsium atau seluruh jenis pajak, dengan menerapkan 

teknik-teknik pemeriksaan yang lazim. 

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) 

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan  dan 

dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan. Pemeriksaan dilakukan 

dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya terhadap 

Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara 

terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana 

pemeriksaan pajak, dengan teknik-teknik pemeriksaan yang 

dipandang perlu menurut keadaan. 

2. Pemeriksaan Kantor  

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, 

dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan maupun 

tahun-tahun sebelumnya terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan kantor 

hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan kantor sederhana (PSK), 

dengan jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi 

6 (enam) minggu. 

 

 

25 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



2.1.4 Keberatan 

Wajib Pajak memiliki hak untuk dapat mengajukan keberatan apabila 

merasa tidak/belum puas atas suatu ketetapan pajak dan berpendapat bahwa 

jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutannya tidak sesuai 

sebagaimana mestinya. Pengajuan keberatan harus memperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

A. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal 

Pajak atas suatu: (PMK-9/PMK.03/2013) 

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), kecuali SKPKB 

berdasarkan pasal 13A UU KUP. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

B. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari 

surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap 

materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. (Pasal 2 ayat (3) 

PMK-9/PMK.03/2013) 

C. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat 

ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut 

tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. (Pasal 2 ayat (4) PMK-

9/PMK.03/2013) 
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D. Tata cara pengajuan keberatan yaitu sebagai berikut: (Pasal 4 ayat (1) PMK-

9/PMK.03/2013) 

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang 

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib 

Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. 

3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak 

untuk 1 (satu) pemotongan pajak atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak. 

4. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit 

sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat 

keberatan disampaikan. 

5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 

a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau 

b. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, 

Kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak 

6. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat 

Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan 

tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. 

E. Penyelesaian Keberatan 

1. Dalam proses penyelesaian keberatan, Dirjen Pajak berwenang untuk: 

a. Meminjam buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy 

dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang 
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disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman 

buku, catatan, data, dan informasi; 

b. Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan 

materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan 

keterangan; 

c. Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang 

disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan 

dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam PP No 74 Tahun 

2011 melalui surat penyampaian surat permintaan data dan 

keterangan kepada pihak ketiga; 

d. Meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; 

e. Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan 

dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan 

dengan menggunakan format yang terdapat dalam Peraturan Menteri; 

dan 

i. Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 hari (sepuluh) hari 

kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa 

perpajakan. 

ii. Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e yang terdapat dalam PMK dituangkan dalam berita acara 

pembahasan dan klarifikasi sengkera perpajakan dengan 

menggunakan format yang terdapat dalam PMK ini. 

28 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



f. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan 

untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat 

dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. 

2. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat 

permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim. 

3. Apabila sampai dengan waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 

surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan 

dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagaimana atau 

seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau memberikan 

keterangan yang diminta, Dirjen Pajak menyampaikan: 

a. Surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau 

b. Surat pemintaan keterangan yang kedua 

4. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang 

kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat 

peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim. 

F. Sanksi Administrasi terkait Pengajuan Keberatan 

1. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan 

dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan yaitu dalam hal: 

a. Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian (Pasal 25 

ayat (9) UU KUP) 
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b. Keputusan keberatan atas pengajuan keberatan atas pengajuan 

keberatan Wajib Pajak menambah jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. (Pasal 31 ayat (2) PP No 74 Tahun 2011) 

2. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 

administrasi berupa denda berupa 50% (lima puluh persen) ini tidak 

dikenakan (Pasal 25 ayat (10) UU KUP) 

G. Ketentuan terkait Imbalan Bunga 

Imbalan Bunga diberikan kepada WP dalam hal terdapat: kelebihan pajak 

karena pengajuan keberatan, permohonan banding atau peninjauan kembali 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya. (Pasal 27A ayat (1) UU KUP) 

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga ini berlaku ketentuan dalam pasal 43 

ayat (6) PP 74 Tahun 2011, sebagai berikut: 

a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan 

apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan 

banding ke Pengadilan Pajak; 

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga 

diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan 

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; atau 

c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan 

Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali 

telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. 
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2.1.5 Banding 

Banding dalam UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah:  

“upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung 
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” 

 
Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke badan peradilan pajak apabila 

masih merasa tidak/belum puas atas keberatan yang diajukan. Dalam pengajuan 

banding, pengadilan pajak mengeluarkan putusan atas Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang disebut Putusan Banding. 

A. Ketentuan banding yang berhubungan dengan penagihan pajak (UU No 16 

Tahun 2009) 

1. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan 

pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 

keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Putusan Banding. (Pasal 27 ayat (5a) UU No 16 Tahun 2009) 

2. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohnan 

keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak. (Pasal 27 ayat (5b) UU No 

16 Tahun 2009) 

3. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 

banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan 

Banding diterbitkan. (Pasal 27 ayat (5c) UU No 16 Tahun 2009) 

4. Dalam hal Putusan Banding berupa tidak dapat diterima, pajak yang 

masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan menjadi 

utang pajak sejak yanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 

32 ayat (2) PP 74 Tahun 2011) 
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B. Syarat pengajuan banding 

1. Tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas 

2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima 

3. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan 

4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Putusan Pengadilan 

Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. 

C. Sanksi Banding 

1. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang 

dalam Putusan Banding: (Pasal 32 ayat (1) PP 74 Tahun 2011) 

a. Menolak; 

b. Mengabulkan sebagian; 

c. Menambahkan pajak yang harus dibayar;atau 

d. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yang 

menambah pajak yang masih harus dibayar 

D. Ketentuan terkait Imbalan Bunga 

Imbalan Bunga diberikan kepada WP dalam hal terdapat: kelebihan pajak 

karena pengajuan keberatan, permohonan banding atau peninjauan kembali 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya. (Pasal 27A ayat (1) UU KUP). 

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga ini berlaku ketentuan dalam pasal 43 

ayat (6) PP 74 Tahun 2011), sebagai berikut: 
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a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan 

apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan 

banding ke Pengadilan Pajak; 

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga 

diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan 

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; atau 

c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan 

Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali 

telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. 

 

2.1.6 Peninjauan Kembali 

Wajib pajak masih memiliki hak untuk dapat mengajukan peninjauan 

kembali kepada Mahkamah Agung apabila masih merasa tidak/belum puas 

terhadap Putusan Banding. Pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan 

satu kali oleh pihak bersengketa yang tidak/belum puas dengan putusan 

Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung 

mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali.  

Putusan Peninjauan Kembali dalam pasal 1 angka (37) UU No 16 

Tahun 2009 adalah: 

“putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali 
yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap 
Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.” 
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Alasan-alasan dilakukannya peninjauan kembali, sebagai berikut:  

Tabel 2.1 
 

No Peninjauan Kembali hanya dapat 
diajukan berdasarkan alasan: 

Jangka Waktu untuk pengajuan 
Peninjauan Kembali: 

1. Bila putusan pengadilan pajak 
didasarkan pada kebohongan atau tipu 
muslihat pihak lawan yang diketahui 
setelah perkaranya diputus atau 
didasarkan pada bukti-bukti yang 
kemudian oleh hakim pidana 
dinyatakan berlaku. 

Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak diketahuinya 
kebohongan atau tipu muslihat atau 
sejak Putusan hakim pengadilan pidana 
memperoleh kekuatan hokum tetap. 

2. Apabila terdapat bukti tertulis baru 
yang penting dan bersifat menentukan, 
yang apabila diketahui pada tahap 
persidangan di pengadilan pajak akan 
menghasilkan putusan yang berbeda 

Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak ditemukan surat-surat 
bukti yang hari dan tanggal 
ditemukannya harus dinyatakan 
dibawah sumpah dan disahkan oleh 
pejabat berwenang. 

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal 
yang tidak dituntut atau lebih dari 
pada yang dituntut, kecuali 
mengabulkan sebagian atau 
seluruhnya dan menambah pajak yang 
harus dibayar 

Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
sejak putusan dikirim. 

4. Apabila mengenai suatu bagian dari 
tuntutan belum diputus tanpa 
mempertimbangkan sebab-sebabnya; 
atau 

Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
sejak putusan dikirim. 

5 Apabila terdapat suatu putusan yang 
nyata-nyata tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
sejak putusan dikirim. 

Sumber: p2humas.intranet.pajak.go.id 
 

2.1.7 Imbalan Bunga 

Imbalan bunga merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Wajib 

Pajak (WP) dalam perpajakan. Pemberian imbalan bunga dapat disebabkan Fiskus 

yang melakukan kesalahan perhitungan pajak terhadap WP dan atas ketidakpuasan 

tersebut WP mengajukan keberatan/banding atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

yang diterbitkan Ditjen Pajak. Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk 
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menetapkan jumlah pajak Wajib Pajak yang terutang. Wajib Pajak dapat 

mengeluarkan pendapat atas ketidaksetujuan SKP yang dikeluarkan oleh Fiskus 

dengan mengajukan keberatan dengan melampirkan data-data terkait. Fiskus 

selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap WP tersebut. Terdapat dua 

kemungkinan, pertama, keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya maka 

kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dan ditambah imbalan bunga 2% 

(dua persen) dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan 

diterbitkannya SKP baru yang mengabulkan keberatan. Kedua, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan banding apabila tidak/belum puas terhadap Putusan 

Keberatan. Dalam pengajuan Permohonan Banding tersebut, terdapat dua 

kemungkinan, pertama, Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, maka kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dan ditambah 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan ketentuan yang diatur dalam 

perundang-undangan dan diterbitkannya SKP baru yang mengabulkan keberatan. 

Kedua, apabila WP mengajukan tidak/belum puas terhadap Putusan Banding maka 

dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan 

tidak akan mendapatkan imbalan bunga.  

Peraturan Imbalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 

12/PMK.03/2011 dan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 74 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), dan Pasal 27A Undang-Undang 

No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. 
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Flowchart 2.1 Proses Pemberian Imbalan Bunga 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

 

 

 

Pemeriksaan yang dilakukan 
Fiskus (KPP Pratama) 

Surat Ketetapan Pajak 
(Awal) 

Keberatan, Banding dan 
Peninjauan Kembali yang 

dilakukan oleh WP 

Pemeriksaan yang dilakukan 
oleh Fiskus (Kanwil DJP) 

Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran dan Pemberian 
Imbalan Bunga berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan 

Surat Ketetapan Pajak 
(Akhir) 

Apabila WP masih tidak/belum 
puas atas Putusan Keberatan, 

maka dapat mengajukan 
Banding ke Kantor DJP Pusat 

Apabila WP masih tidak/belum 
puas atas Putusan Banding, 

maka dapat mengajukan 
Peninjauan Kembali ke 

Mahkamah Agung 
 

WP mengajukan Keberatan 
terhadap ketidakpuasan atas 

SKP yang dikeluarkan Fiskus 
Ke Kanwil DJP 

Apabila disetujui sebagian dan 
seluruhnya oleh Ditjen Pajak 
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Beberapa definisi yang terkait dengan Imbalan Bunga yang diatur dalam 

PMK-12/PMK.03/2011, antara lain: 

1. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SKPIB 

adalah: 

“surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga 
yang diberikan kepada Wajib Pajak.” 
 

2. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP 

adalah: 

“surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri 
Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.” 
 

3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SPMIB 

adalah: 

“surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri 
Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.” 
 

4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah:  

“surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP atau 
SPMIB. 

 

Penerapan pemberian imbalan bunga diatur secara jelas pada Peraturan 

Pemerintah, pada PP No 80 Tahun 2007 hanya terdiri dari 1 pasal, namun pada PP 

No 74 Tahun 2011 menjadi 3 pasal mengenai imbalan bunga, sebagai berikut: 
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A. Perbedaan Peraturan Pemerintah Per Pasal Mengenai Imbalan Bunga 

Tabel 2.2 
 
 

PP 74 Tahun 2011 PP 80 Tahun 2007 

Pasal 43 Pasal 24 

1. Apabila pengajuan keberatan, 
permohonan banding, atau 
permohonan peninjauan kembali 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
selama pajak yang masih harus dibayar 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan yang telah 
dibayar menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27A Undang-
Undang, kelebihan pembayaran 
dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

 

1. Apabila pengajuan keberatan, 
permohonan banding, atau permohonan 
peninjauan kembali 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
selama pajak yang masih harus dibayar 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan yang telah 
dibayar menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27A Undang-
Undang, kelebihan pembayaran 
dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

 

2. Apabila pengajuan keberatan, 
permohonan banding, atau 
permohonan peninjauan kembali 
sehubungan dengan Surat Ketetapan 
Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya dan menyebabkan 
kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27A Undang-Undang, kelebihan 
pembayaran dimaksud dikembalikan 
dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

 

2. Apabila pengajuan keberatan, 
permohonan banding, atau permohonan 
peninjauan kembali sehubungan dengan 
Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya 
dan menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27A Undang-
Undang, kelebihan pembayaran 
dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

 

3. Apabila terdapat Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, 
atau Surat Keputusan Pembatalan 

3. Apabila terdapat Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, 
atau Surat Keputusan Pembatalan 
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Ketetapan Pajak yang mengabulkan 
sebagian atau seluruhnya 
sehingga menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) 
Undang-Undang, kelebihan 
pembayaran dimaksud dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

 

Ketetapan Pajak yang mengabulkan 
sebagian atau seluruhnya 
sehingga menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) 
Undang-Undang, kelebihan 
pembayaran dimaksud dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

 

4. Imbalan bunga juga diberikan atas 
pembayaran lebih sanksi administrasi 
berupa denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-
Undang dan/atau bunga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang berdasarkan Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi 
Administrasi sebagai akibat diterbitkan 
Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali yang 
mengabulkan sebagian atau seluruh 
permohonan Wajib Pajak.  

 

4. Imbalan bunga juga diberikan atas 
pembayaran lebih sanksi administrasi 
berupa denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-
Undang dan/atau bunga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang berdasarkan Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi 
sebagai akibat diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang mengabulkan sebagian 
atau seluruh permohonan Wajib Pajak. 

 

5. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak diberikan terhadap: 
 
a. kelebihan pembayaran akibat Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
kembali atas Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan 
yang disetujui dalam Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan 
atau Pembahasan Akhir Hasil 
Verifikasi, dan telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan; 
atau 

b. kelebihan pembayaran akibat Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 

5. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak diberikan terhadap : 
 
a. kelebihan pembayaran akibat Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali atas Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan 
yang seluruhnya disetujui dalam 
Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan dan telah 
dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 

b. kelebihan pembayaran akibat Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
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Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali atas jumlah 
pajak yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan yang tidak 
disetujui dalam Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan atau 
Pembahasan Akhir Hasil 
Verifikasi, namum dibayar sebelum 
pengajuan keberatan, permohonan 
banding, atau permohonan 
peninjauan kembali, atau 
sebelum diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali. 

Kembali atas sebagian jumlah pajak 
yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau 
Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan yang tidak 
disetujui dalam Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan, namun dibayar 
sebelum pengajuan 
keberatan, permohonan banding, 
atau permohonan peninjauan 
kembali, atau sebelum diterbitkan 
Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali. 

 

6. Pelaksanaan pemberian imbalan 
bunga  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

keberatan, imbalan bunga diberikan 
apabila terhadap Surat Keputusan 
Keberatan tidak diajukan 
permohonan banding ke Pengadilan 
Pajak; 

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
permohonan banding, imbalan 
bunga diberikan apabila terhadap 
Putusan Banding tidak diajukan 
permohonan Peninjauan Kembali 
ke Mahkamah Agung; atau 

c. dalam hal atas Putusan Banding 
diajukan permohonan Peninjauan 
Kembali, imbalan bunga diberikan 
apabila Putusan Peninjauan 
Kembali telah diterima oleh 
Direktur Jenderal Pajak 
dari Mahkamah Agung. 

 

6. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai 
berikut : 

 
a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

keberatan, imbalan bunga diberikan 
apabila terhadap Surat Keputusan 
Keberatan tidak diajukan 
permohonan banding ke Pengadilan 
Pajak; 

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
permohonan banding, imbalan 
bunga diberikan apabila terhadap 
Putusan Banding tidak diajukan 
permohonan Peninjauan Kembali ke 
Mahkamah Agung; 

c. dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
permohonan Peninjauan Kembali, 
imbalan bunga diberikan apabila 
Putusan Peninjauan Kembali telah 
diterima oleh Direktur Jenderal 
Pajak dari Mahkamah Agung. 

 

Pasal 44  

1. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (1) 
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yang seluruhnya tidak disetujui oleh 
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan 
atas Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar, kelebihan 
pembayaran pajak berdasarkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang mengabulkan sebagian 
atau seluruhnya dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan yang dihitung dari 
jumlah kelebihan pembayaran pajak 
dalam Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali. 

2. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) yang tidak disetujui oleh 
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan 
atas Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar, kelebihan 
pembayaran pajak berdasarkan 
Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang mengabulkan 
sebagian atau seluruhnya dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) per 
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan yang dihitung dari 
jumlah kelebihan pembayaran 
pajak dalam Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali. 

 

3. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung 
sejak tanggal penerbitan SKPKB 
Bayar atau SKPN sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali. 
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Pasal 45  

Apabila permohonan peninjauan kembali 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
selama pajak yang masih harus dibayar 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan Tahun Pajak 2007 dan 
sebelumnya yang telah dibayar 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A 
Undang-Undang, kelebihan pembayaran 
pajak tersebut dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan untuk paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan, yang dihitung 
sejak tanggal pembayaran yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 
sampai dengan tanggal diterbitkannya 
Putusan Banding. 

 

 

Sumber: Peraturan Pemerintah 

B. Contoh kasus perhitungan imbalan bunga berdasarkan PP No 80 Tahun 2007 dan 

PP No 74 Tahun 2011.  

a. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 

Untuk tahun pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar 

sebesar Rp 1.000.000.000. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 

Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 

200.000.000, akan tetapi Wajib Pajak telah melunasi seluruh SKPKB 

tersebut sebesar Rp 1.000.000.000 dan kemudian mengajukan keberatan atas 

koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan 

Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 

Rp 600.000.000. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan 
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pembayaran pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (Rp 1.000.000.000-

Rp600.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini atas kelebihan 

pembayaran pajak Rp 400.000.000 tidak diberikan imbalan bunga. 

b. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011 

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000 atas Surat Pemberitahuan 

Tahun Pajak 2012 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp 2.500.000.000. 

Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui 

seluruh pajak yang masih harus dibayar sehingga tidak ada pembayaran yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak. Atas  keberatan yang diajukan Wajib Pajak, 

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang 

mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga Surat Keputusan 

Keberatan menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp 

1.500.000.000. 

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak 

adalah sebesar Rp 1.500.000.000, yaitu jumlah kelebihan pembayaran 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal ini, 

Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 

yang dihitung dari jumlah kelebihan yang tercantum dalam Surat Keputusan 

Keberatan sebesar Rp 1.500.000.000.    

 

2.1.8 Wajib Pajak 

Dalam Pasal 1 undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau 
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badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan subjek pajak yang 

bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan, Pasal 1  UU KUP menjelaskan Wajib 

pajak badan merupakan 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 Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, 

bentuk usaha tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif. 

 Berikut merupakan kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak: (Resmi, 2009)  

b. Kewajiban Wajib Pajak 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi 

persyaratan subjekatif dan objektif. 

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 

menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
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3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan 

mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke 

kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau 

dikukuhkan atau temapt lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak. 

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 

surat ketetapan pajak. 

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi WP orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan 

melakukan pencatatan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas. 

8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak. 
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b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, 

dan/atau 

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. 

c. Hak-hak Wajib Pajak 

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

adalah sebagai berikut: 

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 

Masa. 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu. 

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 

kepada Direktur Jenderal Pajak. 

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 

belum meakukan tindakan 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 
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e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 

Surat Keputusan Keberatan. 

8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 

Surat Keputusan Keberatan 

10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 

hak dasar memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam 

hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan 

pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling 

lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 

tahun 2007. 
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2.1.9 Restitusi Pajak 

Restitusi Pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

(restitusi) apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang 

tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak 

lain (http//:pajak.go.id). Dengan kata lain, restitusi dapat diambil oleh Wajib 

Pajak apabila setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, ditemukannya kelebihan 

dalam pembayaran pajak. 

 

2.1.10 Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak adalah surat  yang diterbitkan untuk penagihan pajak 

dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat 

Tagihan Pajak mempunyai ketetapan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan 

Pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan apabila: (Resmi, 2009) 

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

2. Hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah 

tulis dan/atau salah hitung; 

3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur 

pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur 

pajak secara lengkap, selain: 

c. Identitas pembeli;atau 
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d. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan 

yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran; 

6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan 

masa penerbitan faktur pajak; atau 

7. Pengusaha Kena Pajak (PKP) gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan 

 
 

2.1.11 Administrasi Perpajakan 

Adminstrasi perpajakan akan dapat menjalankan penerapan kebijakan 

undang-undang. Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan 

kebijakan pajak. Efisiensi merupakan salah satu indikator administrasi 

perpajakan yang baik. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, baik Fiskus maupun 

Wajib Pajak, dalam hal compliance cost pemungutan pajak. Rosdiana dan Irianto 

(2012) mengutip pendapat Nowak yang menyatakan bahwa administrasi pajak 

mengandung tiga pengertian: 

a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab 

untuk menyelenggarakan pemungutan pajak. 

b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi 

perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak. 

c. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan 

sedimikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan 

dalam Kebijakan Perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan 

oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien. 
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Berdasarkan suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, 

dapat menjadi penilaian administrasi pajak. Administrasi pajak memegang 

peranan yang sangat penting dalam melaksanakan penerapan undang-undang 

perpajakan. 

 

2.1.12 Pengadilan Pajak 

Dalam penyelesaian peradilan mengenai perpajakan, Wajib Pajak dan atau 

Fiskus dapat mengajukan ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak diatur dalam 

Undang-Undang No 14 Tahun 2002. Beberapa definisi mengenai pengadilan 

pajak yaitu sebagai berikut: 

A. Pengadilan Pajak 

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari 

keadilan terhadap Sengketa Pajak. Kekuasaan pengadilan pajak dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan 

memutus Sengketa Pajak. 

2. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus 

sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa 

atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, 

Keputusan  
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lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

4. Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan 

hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang 

Pengadilan Pajak. 

5. Pengawasan kuasa hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua. 

6. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir 

dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. 

7. Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat 

memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan 

Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

B. Keputusan 

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan keputusan: (UU No 16 Tahun 

2009) 

1. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan 
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ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 

Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan 

Bunga. 

2. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah 

surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. 

C. Sengketa Pajak 

Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan 

antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau 

Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan 

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

D. Gugatan 

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 

atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap 
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keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan atas gugatan terhadap 

hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dapat diajukan gugatan, yang disebut Putusan Gugatan. 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan 

kepada Peradilan Pajak terhadap : (www.pajak.go.id) 

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau 

Pengumuman Lelang 

2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak 

3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, 

selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; 

atau 

4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang 

dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Jangka waktu pengajuan gugatan berdasarkan hal yang disebut diatas, sebagai 

berikut: 

1. Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak 

pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau 

Pengumuman Lelang. 

2. Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak 

tanggal diterima Keputusan yang digugat. (www.pajak.go.id) 
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E. Surat Uraian Banding 

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan 

Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon 

banding 

F. Surat Tanggapan 

Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak 

yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat. 

G. Surat Bantahan 

Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat 

kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau 

Surat Tanggapan. 
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

No Judul Penelitian Perumusan Masalah Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

  

1 Bram 
Sostenes, 
Skripsi 
Universitas 
Indonesia 
“Pengecualian 
Imbalan Bunga 
Dalam 
Perspektif 
Supply Side Tax 
Policy” 

1. Apakah manfaat 
yang diterima 
oleh masyarakat 
dan pemerintah 
apabila imbalan 
bunga 
dikecualikan 
sebagai objek 
pajak dan jumlah 
pajak yang 
seharusnya 
terutang 
dialokasikan 
kembali oleh 
Wajib Pajak 
terhadap sektor 
yang berpotensi 
menyerap tenaga 
kerja 

Deskriptif-
Kualitatif 

1. Imbalan bunga 
dikecualikan sebagai 
objek pajak dan 
jumlah pajak yang 
seharusnya terutang 
dialokasikan kembali 
oleh Wajib Pajak 
terhadap sektor-
sektor yang 
menyerap tenaga 
kerja maka jumlah 
pengangguran dapat 
diturunkan. 

2. Jumlah Wajib Pajak 
yang memperoleh 
penghasilan akan 
semakin banyak dan 
dengan demikian 
pemerintah akan 
mengenakan pajak 
atas penghasilan 
yang diterima oleh 
wajib pajak dan 
dapat meningkatkan 
jumlah penerimaan 
pajak dari sektor 
pajak penghasilan. 

2 Tressieta M, 
Skripsi 
Universitas 
Indonesia 
“Analisa 
Implementasi 
Kebijakan 
Pemberian 
Imbalan Bunga 
Atas Restitusi 
Bea Masuk 
Pasca Putusan 
Banding” 

1. Bagaimana 
implementasi 
kebijakan 
pemberian 
imbalan bunga 
atas restitusi bea 
masuk pasca 
putusan 
banding? 

Deskriptif- 
Kualitatif 

1. Implementasi 
kebijakan pemberian 
imbalan bunga atas 
restitusi bea masuk 
pasca putusan 
banding di 
Kepabeanan tidak 
menggunakan 
ketentuan yang 
dimaksud dalam 
Pasal 87 UU No 14 
tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak 
akan tetapi 
berdasarkan 
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ketentuan yang diatur 
di dalam UU No 17 
tahun 2006 tentang 
Kepabeanan. 

2. Pengaturan mengenai 
kebijakan pemberian 
imbalan bunga diatur 
lebih lanjut  di dalam 
Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 
160/PMK.01/2009=8 
tentang Pemberian 
Imbalan Bunga di / 
bidang Kepabeanan 
Dan/ Atau Cukai. 

3. Berdasarkan data 
wawancara peneliti 
menyimpulkan 
bahwa UU No 17 
tahun 2006 dan PMK 
No 
160/PMK.01/2008 
tidak bertentangan. 

 
3 Rinaldi 

Anggamara,  
Skripsi 
Universitas 
Indonesia 
“Analisis 
Efektivitas 
Penyelesaian 
Pengajuan 
Banding Oleh 
Wajib Pajak 
Atas Keputusan 
Keberatan Pada 
Pengadilan 
Pajak” 

1. Bagaimana 
efektivitas proses 
penyelesaian 
banding atas 
Surat Keputusan 
Keberatan pada 
Pengadilan 
Pajak? 

2. Apa kendala 
yang dihadapi 
oleh Pengadilan 
Pajak dalam 
proses 
penyelesaian 
banding 

3. Apa upaya yang 
dilakukan oleh 
Pengadilan Pajak 
untuk mengatasi 
kendala-kendala 
yang dihadapi 
dalam  proses 
penyelesaian 

Deskriptif -
Kualitatif 
 

1. Penyelesaian banding 
Wajib Pajak yang 
dilakukan oleh 
Pengadilan Pajak 
melebihi jangka 
waktu yang 
ditetapkan oleh 
undang-undang. 

2. Pelayanan terhadap 
Wajib Pajak yang 
diberikan oleh 
pengadilan pajak 
terkait dengan jadwal 
persidangan masih 
kurang. 

3. Responsivitas 
penyelesaian banding 
jika diukur dari 
waktu dan 
ketanggapan terhadap 
keluhan wajib pajak 
masih belum baik. 

4. Responsibilitas 
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banding? 
4. Apakah ada 

pengaruh 
klasifikasi 
bumi/tanah, 
klasifikasi 
bangunan, 
kategori 
bumi/tanah, 
kategori 
bangunan 
terhadap 
Keberatan dan 
Banding? 

Pengadilan Pajak 
dalam proses 
penyelesaian banding 
yang diukur dari 
penyelenggaraan 
pengadilan pajak  
berdasarkan 
peraturan perundang-
undangan dapat 
dikatakan baik. 

5. Akuntabilitas 
Pengadilan Pajak 
dalam proses 
penyelesaian banding 
yang diukur dari 
pemberian informasi 
dan 
pertanggungjawaban 
kepada Wajib Pajak 
masih kurang baik. 

4 Dadang 
Rahmat 
Irawan, Tesis 
Universitas 
Indonesia 
“Analisis 
Perbedaan 
Keputusan 
Keberatan dan 
Putusan 
Banding atas 
SKPKB PPN 
(Studi Kasus 
Pada: PT. 
Adhimix 
Precast 
Indonesia) ” 

1. Untuk 
menganalisis 
perbedaan 
keputusan 
keberatan dan 
putusan banding 
atas SKPKB PPN 
pada studi kasus 
di PT. Adhimix 
Precast Indonesia 

2. Untuk 
menganalisis 
keputusan 
keberatan yang 
didasarkan atas 
legal formal dan 
putusan banding 
yang didasarkan 
atas legal 
formalnya serta 
teori dan konsep 

Kualitatif-
Deskriptif 

1. Pemohon banding 
berpijak terhadap 
aktivitas usaha tanpa 
menyebutkan secara 
jelas legal formal dan 
konsep dan teorinya. 

2. Terbanding berpijak 
kepada aturan 
pelaksana dalam hal 
ini peraturan 
pemerintah, tetapi 
tidak secara 
komprehensif dalam 
melihat peraturan 
yang ada. 

3. Majelis hakim 
berpijak pada 
undang-undang dan 
batang tubuh aturan 
penjelasan yang 
didasari teori dan 
konsep dari pada 
obyek pajak tersebut, 
putusan hakim 
disertai keyakinan 
hakim yang 
memberikan otonomi 
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atau Independent 
bagi para hakim 
untuk bersikap netral. 

5 Gesang 
Yulianto, Tesis 
Universitas 
Indonesia 
”Efisiensi dan 
Efektivitas 
Penyelesaian 
Keberatan dan 
Banding (Studi 
Atas Putusan 
Pengadilan 
Pajak” 

1. Mengetahui 
efesiensi dan 
efektivitas 
Direktorat 
Jenderal Pajak 
dalam menangani 
keberatan yang 
diajikan Wajib 
Pajak. 

2. Mengetahui 
efisiensi dan 
efektivitas 
institusi 
peradilan pajak 
(Pengadilan 
Pajak) sebagai 
lembaga yang 
diberi 
kewenangan 
untuk menangani 
banding masalah 
pajak. 

3. Mengetahui dan 
menjelaskan 
kinerja Direktorat 
Jenderal Pajak 
setelah terbitnya 
putusan banding 
yang mempunyai 
kekuatan hukum 
tetap. 

Kuantitatif-
Eksplanasi 

1. Direktur Jenderal 
Pajak relatif lambat 
dalam penanganan 
keberatan karena 
rata-rata dilakukan 
lebih dari 11 dan 12 
bulan 

2. Pengadilan pajak 
menyelesaikan 
banding dalam 
jangka waktu 1 
bulan, jangka waktu 
penanganan tersebut 
termasuk permintaan 
uraian banding yang 
diberikan waktu 3 
bulan dan 30 hari 
permintaan bantahan.  

3. Mengenai 
pelaksanaan di 
lapangan dalam hal 
putusan banding 
mengabulkan 
permohonan Wajib 
Pajak, sesuai pasal 87 
UU Pengadilan 
pajak, Wajib Pajak 
mendapatkan 
imbalan bunga. 

6 Soddin 
Mangunsong,  
Jurnal Ilmiah 
Akuntansi 
“Pengaruh 
Penetapan 
Besarnya Pajak 
Menurut Surat 
Pemberitahuan 
Pajak 
Terhutang 
(SPPT) 
Terhadap 

1. Apakah ada 
perbedaan 
besarnya pajak 
menurut SPPT 
awal dan 
besarnya pajak 
menurut SPPT 
Final? 

2. Apakah ada 
pengaruh 
klasifikasi 
bumi/tanah, 
klasifikasi 

Kuantitatif 1. Ada perbedaan 
besarnya pajak 
menurut SPPT awal 
dengan besarnya 
pajak menurut SPPT 
Final. 

2. Penetapan besarnya 
pajak menurut SPPT 
ternyata sangat 
berpengaruh terhadap 
keberatan dan 
banding. Yang paling 
berpengaruh adalah 
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Keberatan dan 
Banding Wajib 
Pajak 
Direktorat 
Jenderal Pajak 
Kanwil VII 
Bandung Jawa 
Barat” 

bangunan, 
kategori 
bumi/tanah, 
kategori 
bangunan 
terhadap 
Keberatan dan 
Banding? 

klasifikasi 
Bumi/Tanah, disusul 
klasifikasi bangunan, 
kemudian kategori 
bangunan dan yang 
terakhir adalah 
kategori 
Bumi/Tanah. 
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2.3 RERANGKA PEMIKIRAN 

Imbalan bunga merupakan suatu kerugian bagi negara. Wajib Pajak yang 

mengerti tentang imbalan bunga akan memanfaatkannya sebagai “tabungan”. 

Pemerintah memperbaiki peraturan tersebut dengan merubah pasal, khususnya 

pada pasal imbalan bunga.  

Pemberian imbalan bunga bermula pada perbedaan pendapat tentang 

perhitungan antara Fiskus dan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak. Wajib 

Pajak dapat mengajukan keberatan, permohonan banding dan peninjauan kembali. 

Apabila dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas keberatan, banding dan 

peninjauan kembali maka Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga. 

Terdapat perbedaan perolehan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Hal 

tersebut menjadi perhatian penulis pada penelitian ini. 
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 Perbandingan 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

SURAT KETETAPAN PAJAK AWAL 

PP 80 tahun 2007 

Penerapan Imbalan Bunga 

KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI 

PP 74 tahun 2011 

Penerapan Imbalan Bunga 

SKPLB SKPN SKPKB SKPKBT
 

SURAT KETETAPAN PAJAK AKHIR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, penelitian ini penulis memilih objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Serang, Banten. Penelitian dikhususkan untuk melihat 

bagaimana penerapan imbalan bunga kepada Wajib Pajak yang tercatat dalam 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 dengan dibandingkan peraturan 

sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007. 

Penelitian ini bersifat studi kasus. Penulis melakukan studi kasus mengenai 

pemberian imbalan bunga yang terjadi di KPP Pratama Serang. Penulis melakukan 

perbandingan mengenai fenomena yang terjadi dengan teori yang ada, dalam hal ini 

peraturan perpajakan. Penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan pemberian 

imbalan bunga yang terjadi pada peraturan sebelum dan pada saat PP Nomor 74 

Tahun 2011. 

Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk menganalisis data. 

Metode ini merupakan pendekatan induktif dan bertujuan untuk menggali lebih 

dalam pemahaman tentang pengalaman seseorang atau grup (Sari Wahyuni, 2012). 

Pengertian lain mengenai metode kualitatif menurut Denzin dan Lincoln seperti 

yang dikutip Sari Wahyuni: 
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”Qualitative research is multi method in focus, involving an interpretive, naturalistic 
approach to its subject matter. This meant that qualitative researchers study things 
in their natural setting, attempting to make sense of, or interpret phenomena in 
terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the 
studied use and collection of variety of empirical materials-case study, personal 
experience, introspective, life story, interview, observational, historical, 
interactional and visual texts-that describe routine and problematic moments and 
meanings in individual’s lives.” (Denzin and Lincoln, 2004:p-2) 

 

Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis akan menganalisis data 

faktual, melakukan interview dan melakukan observasi mengenai penerapan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2011 yang baru di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Berdasarkan tujuan, penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif.  

Selain penelitian kualitatif, penulis menambahkan dengan pendekatan 

metode deskriptif, Menurut Rianto (2004) seperti yang dikutip oleh Bayu Putra 

Ramadhan dalam skripsinya, metode deskriptif (mendeskripsikan suatu fenomena) 

dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat 

karakteristik, fakta – fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. 

Penjelasan lain tentang penelitian deskriptif menurut Best (1982:119) seperti yang 

dikutip Bayu Putra Ramadhan merupakan metode penelitian yang menggambarkan 

dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran fakta-fakta 

mengenai imbalan bunga dan penerapan peraturan di KPP Pratama Serang. 
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3.2 METODE PENGOLAHAN DATA 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari responden yaitu dengan melakukan 

wawancara dengan petugas pajak atau pihak Fiskus. Data primer ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran pemberlakuan serta pelaksanaan peraturan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2011 dibandingkan 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 dan 

gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari informasi yang didasarkan pada data sekunder yang 

diperoleh oleh KPP Pratama Serang yang terkait dengan tujuan penulis. Dalam 

mendukung informasi, penulis memiliki data berupa perundang-undangan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2007, serta perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penulis 

menambahkan dengan literatur terkait berupa beberapa buku pegangan dan 

media online atau media cetak. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk 

menjelaskan efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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74 tahun 2011 bagi Wajib Pajak atau KPP, berikut pengumpulan data yang 

dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari : 

a.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek penelitian 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

Teknik pengumpulan data antara lain :  

1. Dokumentasi 

Metode utama dalam memperoleh data sekunder di dalam penelitian ini 

adalah dengan metode dokumentasi, dengan mempelajari dokumen dari data-

data yang diperoleh dari KPP Pratama Serang yang dapat menjawab rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari 

dokumentasi ini berupa data sebelum penerapan peraturan yaitu 2010, 2009 

dan 2008 dengan data sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 74 tahun 2011. 

2. Wawancara 

Metode wawancara sebagai pelengkap data sekunder untuk menganalisis 

data. Mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian yang tepat untuk 

dapat menjawab masalah yang dibutukan untuk analisis. Wawancara 

dilakukan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Kepala Seksi dan Account 

Representative) serta berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai 

banding, keberatan, dan peninjauan kembali untuk mendapatkan imbalan 

bunga Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. 

Penulis tidak memberikan batasan jawaban kepada responden dalam 
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melakukan wawancara, sehingga responden dapat memberikan jawaban 

secara bebas. 

 

b. Studi Literatur 

Dalam studi literatur, penulis menambahkan data berdasarkan literatur yang 

merupakan bagian penting dalam membangun dasar penelitian ini dan 

menganalisa keterkaitan data yang didapat pada metode dokumentasi yaitu berupa 

perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 

2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 serta 

perundang-undangan perpajakan lain yang terkait dengan penelitian ini seperti 

berupa Undang – Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-DJP), Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak (SE-DJP), Surat Direktur Jenderal Pajak (S). Selain itu, penulis 

berusaha untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif yang didapat dari media 

cetak dan media online seperti buku, majalah, artikel, site yang kemudian 

terkumpul akan dijadikan pertimbangan untuk mengeksplorasi penelitian. 

 

3.3 METODE ANALISIS DATA 

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis mengumpulkan 

semua data tentang imbalan bunga dan aturan-aturan perpajakan terkait yang 

terdapat pada KPP Pratama Serang dan dengan melakukan wawancara, selanjutnya 

dipilih sesuai dengan permasalahan. 
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Setelah itu membandingkan data tentang imbalan bunga dengan aturan-

aturan perpajakan. Penulis membandingkan data tersebut dengan melakukan 

pemilihan data yang pokok dan relevan untuk dimasukan ke dalam penelitian ini. 

Langkah selanjutya yaitu memaparkan data dengan menyusun dan mengorganisasi 

data untuk menjadi informasi yang memiliki gambaran keseluruhan dan sebagai 

bahan kesimpulan. Paparan data tersebut dengan menggunakan data teks, tabel dan 

gambar. 

Tahap terakhir adalah mengambil kesimpulan yaitu sesuai dengan proses 

induktif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip validitas diantaranya, kemampuan 

dikonfirmasi, masuk akal, dapat diukur dan keteguhan. Dengan hasil dari analisis 

data ini, penulis dapat menjawab permasalahan yang menjadi rumusan masalah 

penelitian ini untuk mencapai kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA 
SERANG 

4.1.1 Riwayat Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang 

Kantor Pelayanan Pajak Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan R.I. Nomor: 288/KMK/01/77 tanggal 02 September 1977 yang 

sebelumnya merupakan Kantor Inspeksi Pajak. Pada pembentukan awalnya, 

Kantor Inspeksi Pajak Serang merupakan Kantor Dinas Luar Tk. I dari Kantor 

Inspeksi Pajak Bogor. Dalam reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 

1989 telah dilakukan perubahan nama dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan 

Pajak.  

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan reformasi di 

dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak agar lebih baik dalam melayani masyarakat 

di bidang perpajakan. Tuntutan zaman dengan masyarakatnya yang semakin 

modern  mendorong DJP untuk lebih fleksibel menghadapi perkembangan zaman 

tersebut.  Oleh karena itu DJP melakukan modernisasi pelayanan perpajakan dari 

Kantor Pusat DJP hingga ke tingkat unit kerja di seluruh wilayah Indonesia.  

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122/PJ/2007 

tanggal 09 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Serang (KPP Serang) berubah 

nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang (KPP Pratama Serang) 
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yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Serang dan Kantor Pelayanan Pajak Serang yang melebur menjadi satu tempat 

pelayanan perpajakan terpadu. Sedangkan KP-4 Rangkasbitung berubah menjadi 

KP2KP Rangkas Bitung yang merupakan kantor unit terpisah dari KPP Pratama 

Serang dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Banten.  

Diharapkan dengan adanya modernisasi pelayanan perpajakan di Direktorat 

Jenderal Perpajakan tersebut akan semakin meningkatkan citra pelayanan prima 

DJP pada khususnya dan Kemenkeu pada umumnya dalam mengamankan 

penerimaan negara dari sektor pajak. 

A. Tugas  

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang adalah 

sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor: 132/PMK. 01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang ”Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak” yaitu melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM),  Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL),  Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

B. Fungsi  

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang dalam melaksanakan 

tugas berdasarkan pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

443/KMK.01/2001 adalah sebagai berikut: 
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a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,  penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

d. Penyuluhan perpajakan. 

e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak. 

f. Pelaksanaan ekstensifikasi. 

g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

k. Pelaksanaan intensifikasi. 

l. Pembetulan ketetapan pajak. 

m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

n. Pelaksanaan administrasi kantor.  

 

C. Status Institusi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang memiliki status sebagai  Instansi 

Pemerintah 

 

 

70 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



D. Lokasi/Letak Geografis 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani 

Nomor 141 Serang, Banten. 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Serang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KPP Pratama Serang 

Kawasan Industri Serang Timur: Cikande, Jawilan, Kopo, Ciruas, Kragilan 

Kawasan Industri Serang Barat : Bojonegara, Kramatwatu. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang 

Jumlah karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang adalah 84 orang. 

Adapun jumlah tiap-tiap bagian antara lain sebagai berikut: 
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1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  berjumlah 1 orang 

2. Sub Bagian Umum     berjumlah 7 orang 

3. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) berjumlah 14 orang 

4. Seksi Pelayanan     berjumlah 14 orang 

5. Seksi Ekstensifikasi    berjumlah 9 orang  

6. Seksi Pemeriksaan    berjumlah 3 orang 

7. Seksi Penagihan     berjumlah 5 orang 

8. Seksi Fungsional     berjumlah 16 orang 

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  berjumlah 20 orang 

 

A. Uraian Tugas 

Di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP. 05/PJ.11/1993 

tentang petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 

disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat 

Jenderal Pajak perlu adanya kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan pekerjaan 

untuk setiap unit organisasi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya Serang dibagi menjadi sub bagian 

atau seksi-seksi dan kelompok kerja fungsional.  Adapun tugas dan tanggung 

jawab masing-masing bagian tersebut adalah: 

1. Sub Bagian Umum 

Tugas dari Sub Bagian Umum ini adalah melakukan urusan tata usaha 

kepegawaian, pelaporan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan. 

Fungsi dari Sub Bagian Umum ini adalah: 
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Pengawasan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga 

1) Pengurusan Keuangan 

2) Pengurusan Rumah Tangga dan Perlengkapan 

3) Pengurusan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum ini terdiri dari: 

1) Tata  Usaha dan Kepegawaian 

2) Urusan Keuangan 

3) Urusan Rumah Tangga 

 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengolahan data,  analisa, dan 

penyajian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  

Fugsi dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini adalah: 

1) Penyajian data pajak masukan dan keluaran.  

2) Merekam dan mengolah data tentang segala jenis pajak.  

3) Analisa dan penyajian informasi tentang segala jenis pajak. 

 

3. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan ini mempunyai tugas melakukan tatap muka secara 

langsung terhadap Wajib Pajak yang memerlukan informasi sekitar pajak, 

selain itu Seksi Pelayanan ini merupakan tempat untuk menyelesaikan 

kewajiban administrasi pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak. 
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4. Seksi Ekstensifikasi  

Seksi Ekstensifikasi secara gambaran pada umumnya mempunyai tugas 

untuk mendapatkan data langsung ke lapangan. 

 

5. Seksi Pemeriksaan  

Seksi Pemeriksaan ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Fungsi dari Seksi Pemeriksaan ini adalah: 

1) Melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).  

2) Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada 

Wajib Pajak (WP) bahwa Wajib Pajak (WP) akan diperiksa.  

3) Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yang nantinya dikirim ke 

Kanwil untuk meminta persetujuan dan bila disetujui kemudian 

membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) atas persetujuan 

Kepala Kantor Wilayah. 

 

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I – III (Waskon I – III) 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi ini secara gambaran umumnya 

mempunyai tugas melakukan pengawasan pembayaran pajak dari Wajib 

Pajak (WP) serta memberikan konsultasi terhadap pertanyaan seputar pajak 

dan beberapa pengurusan administrasi lainnya kepada Wajib Pajak 
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7. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 

penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan penagihan piutang pajak.  

Fungsi dari seksi penagihan: 

1) Menyiapkan bahan dalam rangka penagihan secara aktif terhadap 

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya 

dan telah jatuh tempo,  yang berupa surat paksa sebagai bahan untuk 

menyusun konsep surat perintah melakukan penyitaan.   

2) Menentukan piutang pajak dengan cara mengadakan penelitian 

administratif atau penelitian setempat dan menyiapkan penghapusan 

piutang pajak yang diberikan terhadap Wajib Pajak yang mengalami 

pailit (untuk Wajib Pajak badan) atau keadaan non efektif (untuk Wajib 

Pajak perorangan), yang tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan 

hutang pajaknya. 
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4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Analisa Berdasarkan Kasus Pemeriksaan dan Pengajuan Keberatan Yang 

Dilakukan PT XYZ Untuk Tahun Pajak 2008 Terhadap KPP Pratama 

Serang 

4.2.1.1 Analisa Berdasarkan Kasus Pemeriksaan KPP Pratama Serang Pada PT 

XYZ Untuk Tahun Pajak 2008 

Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas pajak KPP Pratama 

Serang, pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melakukan penagihan 

pajak. Pada PMK-17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, 

pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan, pemeriksaan akan berujung 

pada penetapan pajak terutang, berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB atau 

STP. Fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak memperhatikan dan menguji 

pemenuhan kewajiban perpajakan WP dilakukan dengan menelusuri kebenaran 

surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha 

sebenarnya dari WP.  

Berdasarkan wawancara dengan Account Represntative KPP Pratama 

Serang, pemeriksaan dilakukan petugas pajak dalam rangka mendapatkan hasil 

pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi 

yang ada di perusahaan. Ditjen Pajak atau Wajib Pajak tidak ada yang merasa 

dirugikan apabila hasil tersebut sesuai. 

Penyelesaian pemeriksaan yang baik dilakukan pada pemeriksaan 

lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil 
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Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau 

Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Wajib 

Pajak dan petugas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat 

Tagihan Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan segera.  

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak dilakukan oleh tim pemeriksa dari KPP Pratama 

Serang. Peneliti tidak mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh 

petugas pajak. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan ini dilakukan pada tahun 

pajak 2008. Peneliti memperoleh data dalam bentuk daftar temuan hasil 

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. 

PT XYZ merupakan perusahaan yang melakukan aktifitas produksi di 

Serang dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Serang. Pemeriksaan 

tersebut dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam daftar 

temuan pemeriksaan, peneliti memperoleh data pemeriksaan tersebut meliputi 

PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri 

Masa Januari 2008, PPN Pasal 16 D dan PPN Jasa Luar Negeri. Pemeriksaan 

yang dilakukan petugas pajak membuat daftar temuan pemeriksaan yang 

dilampirkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berikut merupakan 

salah satu isi daftar temuan pemeriksaan pajak yang menjadi sengketa antara 

PT XYZ dengan fiskus, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KPP Pratama Serang 

 

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh tim pemeriksa bahwa 

PT XYZ masih terdapat kekurangan bayar atas PPh Pasal 23 sebesar Rp 

33.672.617 dan ditambah dengan sanksi administrasi sehingga jumlah pajak 

yang masih harus dibayar menjadi Rp 44.447.854 Atas hasil temuan tersebut 

maka diterbitkannya Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Pasal 23. Dalam hal 

ini, fiskus memberitahukan Wajib Pajak dengan mengeluarkan SPHP.  

No. 
Urut 

Pos-Pos Yang Dikoreksi Jumlah Koreksi 

III 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

PPh PASAL 23 
Objek PPh 

Menurut SPT/WP   Rp 10.790.970.862 
Menurut Pemeriksa Rp 11.539.251.236 

 
 
 

 
 
 
 

Pajak Terhutang 
Menurut SPT/WP   Rp 360.843.460 
Menurut Pemeriksa Rp 394.526.077 
 
 

Penghitungan Pajak: 
Pajak Terhutang               Rp 394.516.077 
Kredit Pajak                    Rp 360.843.460 
Pajak Kurang dibayar       Rp  33.672.617   
Sanksi Administrasi         Rp  10.775.237 
Pajak Yang Masih           Rp   44.447.854 
Harus Dibayar 

 

 
 
 
 
Rp 748.280.374 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp 33.627.617 
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Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut melampirkan 

daftar temuan hasil pemeriksaan, sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui hasil 

koreksi fiskal yang dilakukan fiskus. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

(SPHP) tersebut memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan 

tanggapan tertulis berupa lembar persetujuan seluruh hasil pemeriksaan atau 

surat sangggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan 

apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh dari hasil pemeriksaan. Wajib 

Pajak diberi kesempatan untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan untuk melakukan sanggahan apabila tidak menyetujui sebagian 

atau seluruhnya hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT XYZ sebagai Wajib Pajak 

tidak menyetujui sebagian dengan mengirimkan surat sanggahan yang disertai 

dengan alasan yang mendukung. Surat sanggahan tersebut salah satunya 

mengungkapkan ketidaksetujuan WP atas pemeriksaan fiskus pada PPh Pasal 

23. Selanjutnya, PT XYZ mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23. 

 

4.2.1.2 Analisa Berdasarkan Keberatan PT XYZ Terhadap Pemeriksaan KPP 

Pratama Serang  

Berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan pajak dan analisa 

berdasarkan ketentuan dan dokumen, surat sanggahan yang diajukan oleh PT 

XYZ terhadap hasil pemeriksaan fiskus, dapat dilihat bahwa sesuai, pengajuan 

keberatan yang dilakukan PT XYZ atas suatu Surat Ketetapan Pajak yaitu 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan memenuhi syarat tata cara 
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formatif pengajuan keberatan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan 

Umum Perpajakan, seperti pengajuan keberatan dilakukan dalam Bahasa 

Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang 

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak 

dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan dan lain-lain. 

Semua dokumen tidak hanya dalam bentuk dokumen fotokopi tetapi termasuk 

dokumen asli. 

Berdasarkan wawancara dengan Account Representative KPP Pratama 

Serang, PT XYZ memberikan tanggapan tertulis dengan mengajukan surat 

sanggahan terkait dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk keberatan yang ditujukan kepada KPP Pratama 

Serang. Dalam surat sanggahan tersebut terdapat beberapa ketidaksetujuan WP 

terhadap pos-pos yang dikoreksi oleh Fiskus, salah satunya pos PPh Pasal 23, 

yang menjadi sengketa antara PT XYZ dengan KPP Pratama Serang. PT XYZ 

sebelum mengajukan keberatan, sudah membayar sebagian kekurangan atas 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Fiskus sebesar Rp 

33.672.617. Pada saat mengeluarkan surat tanggapan tersebut, PT XYZ 

melampirkan perhitungan-perhitungan beserta dengan alasan-alasan yang 

mendukung.  

Dalam keberatan yang diajukan atas dasar koreksi pemeriksa, PT XYZ 

tidak setuju atas dengan seluruh koreksi objek PPh Pasal 23 berdasarkan 

ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan HPP dan biaya-biaya yag dilakukan 

pemeriksa, dengan alasan bahwa jumlah objek menurut pemeriksa sebesar Rp 

11.539.251.236. 
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Pemeriksaan dilakukan oleh Kanwil DJP Banten setelah adanya 

keberatan PT XYZ. Dalam proses penyelesaian keberatan menurut PMK-

194/PMK.03/2007, Kanwil DJP Banten meminta keterangan WP dan pihak 

ketiga yang mempunyai hubungan serta bukti-bukti terkait dengan materi yang 

disengketakan dengan menyampaikan surat permintaan data dan keterangan. 

Selanjutnya, melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan Wajib Pajak. 

Berdasarkan data yang diperoleh, Kanwil DJP Banten mengeluarkan 

Surat Keputusan Ditjen Pajak tentang Keberatan WP atas Surat Ketetapan 

Kurang Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 untuk PT XYZ. Dalam surat tersebut 

Ditjen Pajak menerima sebagian keberatan WP dan mengurangkan atas Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 untuk masa pajak Januari sampai 

dengan Desember 2008.  

 
Tabel 4.2 

 
Uraian Semula (Rp) Ditambah/(di

kurangi) (Rp) 

Menjadi (Rp) 

Penghasilan Kena Pajak PPh 

Pasal 23 

11.539.251.236 (621.192.216) 10.918.059.020 

PPh pasal 23 terutang 394.516.077 (27.926.200) 366.553.877 

Kredit Pajak 360.843.460 0 360.843.460 

PPh Kurang (Lebih) Bayar 33.672.617 (27.926.200) 5.710.417 

Sanksi Administrasi: 10.775.237 (8.947.904) 1.827.333 

PPh Yg Masih Harus (Lebih) 

dibayar 

44.447.854 (36.910.104) 7.537.751 

Sumber: Kantor Wilayah DJP Banten 
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Dalam uraian di atas, Kanwil DJP Banten menghitung pembayaran 

pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 yang awalnya 

pajak yang harus dibayar sebesar Rp 44.447.854 menjadi Rp 7.537.751. 

Berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Kanwil DJP Banten, PT XYZ 

mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 

36.910.104. Berikut hasil keputusan yang dikeluarkan Kanwil DJP Banten. 

(Pada Tabel 4.2) 

Berdasarkan data yang diperoleh, atas dikabulkan sebagian pengajuan 

keberatan oleh Kanwil DJP Banten, PT XYZ menyetujui hasil pemeriksaan 

mengenai keberatan dan tidak melanjutkan proses banding. Hal ini berkaitan 

dengan imbalan bunga. Imbalan bunga dapat diberikan apabila pengajuan 

keberatan, permohonan banding atau peninjauan kembali atas Surat Ketetapan 

Pajak diterima sebagian atau seluruhnya sebesar 2% (dua persen) paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

 

4.2.2 Analisa Pemberian Imbalan Bunga Atas Kasus Pemeriksaan dan Pengajuan 

Keberatan Yang Dilakukan PT XYZ Untuk Tahun Pajak 2008 Terhadap 

KPP Pratama Serang 

4.2.2.1 Analisa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 

Beradasarkan analisa dokumen, atas hasil pemeriksaan dan pengajuan 

keberatan yang dilakukan oleh PT XYZ, pengajuan keberatan atas Surat 

Ketapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 tersebut diterima 

sebagian. Kanwil DJP Banten menerima hasil tersebut dengan mengurangkan 
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atas Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Kurang Bayar dan 

imbalan bunga. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Representative dan 

menganalisa dokumen KPP Pratama Serang imbalan bunga pada PP No 80 

Tahun 2007 dapat dan tidak dapat berikan, apabila: 

a. SKPKB atau Surat SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan 

banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau 

seluruh bisa mendapat imbalan bunga, disebabkan Wajib Pajak sebelum 

pengajuan keberatan/banding telah melunasi seluruh jumlah pajak yang 

harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT. 

b. SKPKB atau Surat SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan 

banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya tidak akan bisa mendapat imbalan bunga, disebabkan Wajib 

Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi sebagian 

jumlah pajak yang telah disetujui SKPKB atau SKPKBT. 

Tabel 4.3 

PP No 80 Tahun 2007 Penerapan Pada KPP Pratama Serang 
Pemeriksaan: 
- Dasar dilakukannya pemeriksaan 

 
 

- Wajib Pajak harus memperlihatkan 
dan/atau meminjamkan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh (Tata Cara 
Pemeriksaan) 

 
 
 
 

 
- Pemeriksaan rutin dan WP mengajukan 

keberatan 
 

- KPP Pratama Serang melakukan 
peminjaman buku, catatan dan dokumen 
PT XYZ 
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Keberatan: 
- Tata cara pengajuan keberatan oleh WP 

(UU KUP) 
- Wajib Pajak menyampaikan alasan 

tambahan atau penjelasan tertulis untuk 
melengkapi dan/atau memperjelas surat 
keberatan yang telah disampaikan 

. 
- Sebelum menerbitkan Surat Keputusan 

Keberatan, Direktur Jenderal Pajak 
harus menyampaikan Surat 
Pemberitahuan kepada WP untuk hadir 
guna memberi keterangan atau 
memperoleh penjelasan mengenai 
keberatannya. 
 

- Penyelesaian keberatan (PMK) 
 
 
 

 
 
- Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan 

dapat berupa mengabulkan seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang harus 
dibayar 

 

 
- KPP Pratama Serang menerima dokumen 

secara lengkap. 
- KPP Pratama Serang menerima 

penjelasan tertulis yang disampaikan oleh 
PT XYZ sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan keberatan. 

 
- KPP Pratama Serang mengirimkan Surat 

Pemberitahuan untuk hadir kepada PT 
XYZ. 
 
 
 
 

 
- KPP Pratama Serang telah 

mengumpulkan semua dokumen, 
keterangan, bukti dan data pendukung 
dan menyerahkannya kepada Kantor 
Pajak Wilayah Banten 
 

- Kantor Wilayah Banten menerima 
sebagian permohonan keberatan yang 
diajukan PT XYZ  

 
 

Imbalan Bunga: 
- Kelebihan pembayaran akibat Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding 
atau Putusan Peninjauan Kembali atas 
sebagian jumlah pajak yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan yang tidak 
disetujui dalam Pembahasan Hasil Akhir 
Pemeriksaan, namun dibayar sebelum 
pengajuan keberatan, permohonan 
banding atau permohonan peninjauan 
kembali, atau sebelum diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
atau Putusan Peninjauan Kembali 

 
- Imbalan bunga tidak diberikan kepada 

PT XYZ karena telah membayar 
kelebihan pembayaran pajak akibat Surat 
Keputusan Keberatan atas SKPKB. 
 

- Imbalan bunga tidak dapat diberikan 
karena SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak 
Januari sampai dengan Desember 2008 
tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam 
Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan. 

 

- KPP Pratama Serang hanya 
mengembalikan kelebihan pembayaran 
pajak sebesar RP 36.910.104 tanpa 
imbalan bunga. 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 
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4.2.2.2  Analisa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011 

Penelitian mengenai pemberian imbalan bunga berdasarkan PP No 74 

Tahun 2011, peneliti hanya melihat penerapan pemberian imbalan bunga atas 

Kasus PT XYZ yang diaplikasikan kedalam PP No 74 Tahun 2011. Peneliti 

membandingkan apakah imbalan bunga dapat diberikan kepada Wajib Pajak 

jika menerapkan PP No 74 Tahun 2011.  

Berdasarkan wawancara dan analisa dokumen, proses pemeriksaan dan 

penyelesaian keberatan yang diajukan oleh PT XYZ memiliki kesamaan. 

Selanjutnya, imbalan bunga tidak dapat diberikan atas dikabulkannya 

sebagian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 

yang diajukan PT XYZ berdasarkan peraturan yang berlaku sejak tahun 2012.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Account Representative KPP 

Pratama Serang imbalan bunga pada PP No 74 Tahun 2011 dapat dan tidak 

dapat berikan apabila: 

a. Semua SKPKB atau SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan 

banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya tidak akan mendapat imbalan bunga, disebabkan oleh Wajib 

Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi atau 

membayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui WP dalam SKPKB 

atau SKPKBT. 

b. Hasil verifikasi dapat diajukan sebagai dasar pengajuan keberatan, 

permohonan banding dan permohonan peninjauan kembali, sehingga 
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Wajib Pajak masih dimungkinkan untuk bisa mendapatkan imbalan 

bunga. 

Tabel 4.4 

PP No 74 Tahun 2011 Penerapan Pada KPP Pratama Serang 
Pemeriksaan: 
- Dasar dilakukannya pemeriksaan 
 
 
- Wajib Pajak harus memperlihatkan 

dan/atau meminjamkan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya 
dan berhubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh. (Tata Cara Pemeriksaan) 

 

 
- Pemeriksaan rutin dan WP mengajukan 

keberatan 
 

- KPP Pratama Serang melakukan 
peminjaman buku, catatan dan 
dokumen PT XYZ 

 

Keberatan: 
- Tata cara pengajuan keberatan oleh WP 

(UU KUP). 
 

- Wajib Pajak menyampaikan alasan 
tambahan atau penjelasan tertulis untuk 
melengkapi dan/atau memperjelas surat 
keberatan yang telah disampaikan. 

 
 
- Sebelum menerbitkan Surat Keputusan 

Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus 
menyampaikan Surat Pemberitahuan 
kepada WP untuk hadir guna memberi 
keterangan atau memperoleh penjelasan 
mengenai keberatannya. 
 

- Penyelesaian keberatan (UU KUP). 
 
 
 
 
 

- Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan 
dapat berupa mengabulkan seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang harus 
dibayar. 

 
 

 
- KPP Pratama Serang menerima dokumen 

secara lengkap. 
 

- KPP Pratama Serang menerima 
penjelasan tertulis yang disampaikan 
oleh PT XYZ sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan keberatan. 

 
- KPP Pratama Serang mengirimkan Surat 

Pemberitahuan untuk hadir kepada PT 
XYZ. 

 

 

- KPP Pratama Serang telah 
mengumpulkan semua dokumen, 
keterangan, bukti dan data pendukung 
dan menyerahkannya kepada Kantor 
Pajak Wilayah Banten. 
 

- KPP Pratama Serang menerima sebagian 
permohonan keberatan yang diajukan PT 
XYZ. 
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Imbalan Bunga: 
- kelebihan pembayaran akibat Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
atau Putusan Peninjauan Kembali atas 
jumlah pajak yang tercantum dalam 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan yang tidak disetujui 
dalam Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir 
Hasil Verifikasi, namum dibayar 
sebelum pengajuan keberatan, 
permohonan banding, atau permohonan 
peninjauan kembali, atau 
sebelum diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali. 

 
- Imbalan bunga tidak diberikan kepada 

PT XYZ karena telah membayar 
kelebihan pembayaran pajak akibat Surat 
Keputusan Keberatan atas SKPKB. 

 
- KPP Pratama Serang hanya 

mengembalikan kelebihan pembayaran 
pajak sebesar RP 36.910.104 tanpa 
imbalan bunga. 

 

- Dapat mempertimbangkan diberikannya 
imbalan bunga berdasarkan hasil 
verifikasi dan pembahasan hasil akhir 
verifikasi. 

 
Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

 

4.2.3 Analisa Perbandingan Penerapan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 

dan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011 Mengenai Imbalan Bunga  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

wawancara dengan Account Representative KPP Pratama Serang dan hakim 

pengadilan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan sudah menerapkan 

pemberian imbalan bunga menurut PP No 80 Tahun 2007. Penerapan PP No 74 

Tahun 2011 peneliti hanya dapat membandingkan contoh kasus PP No 80 Tahun 

2007 dan tidak mendapatkan kasus yang terjadi. Penerapan tersebut menunjukkan 

sumber daya manusia yang sangat mengerti mengenai ilmu perpajakan dan 

kinerja KPP Pratama Serang dalam mengurangi pengeluaran yang tidak efektif.  
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a) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 

Berdasarkan analisa peneliti setelah melakukan wawancara dan telah 

dokumen KPP Pratama Serang telah memahami proses sampai dengan dapat dan 

tidak dapatnya diberikan imbalan bunga pada PP No 80 Tahun 2007. 

Pemahaman tersebut dapat terlihat pada proses pemeriksaan, keberatan dan 

imbalan bunga pada PP No 80 Tahun 2007. 

Sesuai dengan hasil wawancara dan analisa kesesuaian dengan PP No 80 

Tahun 2007 menunjukkan bahwa KPP Pratama Serang sudah menerapkan proses 

pemeriksaan sesuai dengan peraturan. Setelah pemeriksaan yang dilakukan KPP 

Pratama menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan 

memperkenankan PT XYZ untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan. Dalam proses penyelesaian keberatan, KPP Pratama sudah 

menerapkan sesuai dengan peraturan PP No 80 Tahun 2007. Secara detail 

disebutkan dalam PP No 80 Tahun 2007 bahwa proses penyelesaian keberatan 

dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan. Selanjutnya, keputusan pemberian 

imbalan bunga oleh KPP Pratama Serang sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Penerapan PP No 80 Tahun 2007 di KPP Pratama Serang mengenai 

imbalan bunga sudah dilaksakan sesuai dengan peraturan. Kesesuaian tersebut 

terlihat dalam pengambilan keputusan yang taat terhadap peraturan perpajakan 

yang berlaku dan dapat mengurangi pengeluaran imbalan bunga yang tidak 

efektif. 
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b) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011 

Berdasarkan analisa peneliti setelah melakukan wawancara dengan 

Account Representative dan hakim pengadilan pajak berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, KPP Pratama Serang telah memahami proses sampai 

dengan dapat dan tidak dapatnya diberikan imbalan bunga PP No 74 Tahun 

2011. Pemahaman tersebut dapat terlihat pada kemampuan sumber daya manusia 

di KPP Pratama Serang dalam memahami peraturan yang mengatur proses 

pemeriksaan, penyelesaian keberatan dan pemberian imbalan bunga. 

Penerapan peraturan pemerintah di KPP Pratama Serang dalam 

mempertimbangkan pemberian imbalan bunga sangat baik. Penerapan tersebut 

dapat dilihat dengan kaitan keputusan yang diambil dengan sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Secara keseluruhan sumber daya yang terdapat di KPP 

Pratama Serang memahami proses sampai dengan diberikannya atau tidak 

diberikannya imbalan bunga. 

Selanjutnya, imbalan bunga yang diatur dalam PP No 74 Tahun 2011 

lebih ketat penerapannya dibandingkan dengan PP No 80 Tahun 2007. Wajib 

Pajak dalam hal SKPKB atau SKPKBT yang menyebabkan kekurangan bayar 

apabila sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi atau membayar 

paling sedikit jumlah yang telah disetujui, maka Wajib Pajak tidak akan 

mendapatkan imbalan bunga. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Representative KPP 

Pratama Serang, penerapan pemberian imbalan bunga dapat diberikan atas hasil 

verifikasi dapat dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dapat 

mengajukan pengajuan keberatan, permohonan banding, dan permohonan 
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peninjauan kembali yang disetujui/tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 

verifikasi yang untuk diterbitkannya surat ketetapan pajak.  

Dalam pembaruan peraturan pemerintah yang lebih ketat mengenai tidak 

diberikannya imbalan bunga, Wajib Pajak dapat berpikir kembali untuk 

mengajukan keberatan/banding atas surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh 

fikus. Wajib Pajak harus benar-benar yakin terhadap keberatan/banding yang 

harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang mendukung untuk 

mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta dapat 

mengharapkan untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam pengajuan 

keberatan/banding tersebut terdapat ketentuan sanksi administratif apabila 

keberatan/banding dikabulkan sebagian atau ditolak. Oleh Karena itu, 

pengeluaran negara yang tidak efektif seperti imbalan bunga tidak diberikan 

secara mudah dan dapat meningkatkan penerimaan negara. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perbandingan pemberian 

imbalan bunga menurut Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 dan Peraturan 

Pemerintah No 74 Tahun 2011 pada KPP Pratama Serang, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang sudah menerapkan Peraturan 

Pemerintah No 80 Tahun 2007 mengenai imbalan bunga dengan sesuai. Hal ini 

dapat terlihat pada proses awal sampai dengan diberikannya atau tidak 

diberikannya imbalan bunga. Imbalan bunga tidak dapat diberikan apabila: 

a. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007, tidak akan menerima SKPKB 

atau Surat SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan banding, atau 

permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

disebabkan Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah 

melunasi sebagian jumlah pajak yang telah disetujui SKPKB atau 

SKPKBT. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang dapat menerapkan Peraturan 

Pemerintah No 74 Tahun 2011 mengenai imbalan bunga dengan sesuai apabila 

dalam pelaksanaannya memperhatikan proses awal pemeriksaan sampai 

dengan diberikannya atau tidak diberikannya imbalan bunga. Peneliti tidak 

mendapatkan data contoh kasus yang menerapkan Peraturan Pemerintah No 74 

91 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



 

 

Tahun 2011. Peneliti dapat menentukan imbalan bunga dapat dan tidak dapat 

diberikan apabila: 

a. Imbalan bunga tidak akan diberikan terhadap SKPKB atau SKPKBT yang 

pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan 

kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, disebabkan oleh Wajib Pajak 

sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi atau membayar 

paling sedikit jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam SKPKB atau 

SKPKBT.  

b. Atas hasil verifikasi dapat diterbitkannya surat ketetapan pajak. Wajib 

Pajak dapat mengajukan pengajuan keberatan, permohonan banding, dan 

permohonan peninjauan kembali yang disetujui/tidak disetujui dalam 

pembahasan akhir hasil verifikasi yang untuk diterbitkannya surat 

ketetapan pajak. Pengajuan keberatan, permohonan banding atau 

permohonan peninjuan kembali apabila dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, sehingga Wajib Pajak masih dimungkinkan untuk bisa 

mendapatkan imbalan bunga. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk KPP Pratama Serang 

Pembaruan peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan hak dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang didalamnya terdapat ketentuan imbalan 

bunga, Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011 sudah lebih ketat dalam 
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bagaimana imbalan bunga tidak diberikan, sehingga peraturan ini harus 

dilaksanakan dengan baik karena dapat efektif mengurangi pengeluaran negara 

yang tidak efektif. 

2. Untuk Wajib Pajak 

Wajib Pajak diharapkan untuk lebih yakin dalam pengajuan keberatan, 

permohonan banding dan peninjauan kembali atas surat ketetapan pajak dan 

memahami peraturan-peraturan agar bisa mendapatkan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga. 

3. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak, baik Kantor Pusat, Kantor 

Wilayah atau Kantor Pratama, untuk melihat kasus yang menerapkan PP No 74 

Tahun 2011. Melakukan tinjauan penelitian mengenai hambatan dan dampak 

bagi negara dalam pemberian imbalan bunga. 

93 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Jogjakarta: Andi 

Muljono, D. 2009. Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak Edisi I. Jogjakarta: 

Andi. 

Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga 

Fidel. 2010. Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada. 

Resmi, S. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.  

Rosdiana, H. dan H. Tarigan. 2005. Perpajakan : Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada. 

Rosdiana, H dan Slamet E. Irianto.  2012. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. 

Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks 

Wahyuni, S. 2012. Qualitative Research Method: Theory and Practice. Jakarta: Salemba 

Empat. 

 

Jurnal: 

Friedrich, Carl. 1963. Man and His Government: An Empirical Theory of Politics. New 

York: McGraw-Hill 

Kordana, Kevin A. and David H. Tabachnick. 2006. Taxation, The Private Law, and 

Distributive Justice. Social Philosophy & Policy Foundation. Printed in the USA. 

Mankiw, Gregory N. Weinzierl, M. and Yagan, D. 2009. Optimal Taxation Theory and 

Practice. Journal of Economic Perspectives; Fall 2009; Volume 23 number 4 pg. 147–174. 

Scully, Gerald W. 2003. Optimal Taxation, Economic Growth and Income Inequality. 

Public Choice; Jun 2003; 115, 3; ProQuest Sociology pg. 299 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



Mangunsong, S. 2002. Pengaruh Penetapan Besarnya Pajak Menurut Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Keberatan dan Banding Wajib 

Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kanwil VII Bandung Jawa Barat. Jurnal Ilmiah 

Akuntansi 

 

Karya Tulis: 

Nindyartha, A. 2012. Analisis Atas Efektivitas Penerapan Peraturan Pajak Tentang 

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu : (Studi Kasus Penerapan Peraturan 

208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). 

Jakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Ramadhan, B. P. 2011. Penerapan Analisis Total Benchmarking Pajak Berdasarkan SE-

96/PJ/2009 Untuk Audit Berbasis Risiko (STUDI KASUS PADA KLU 70101). Jakarta. 

Skripsi STIE Indonesia Banking School. 

Sostenes, B. 2007. Pengecualian Imbalan Bunga Dalam Perspektif Supply Side Tax 

Policy. Jakarta. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 

Yulianto, G. 2006. Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Keberatan dan Banding (Studi 

Atas Putusan Pengadilan Pajak). Jakarta. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia. 

 

Perundang-Undangan: 

Republik Indonesia. 2002. Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 

Tentang Pengadilan Pajak. Kementrian Keuangan. April 2002. Jakarta. 

__________________. 2007. Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Kementrian Keuangan. Juli 2007. Jakarta. 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013

http://rlc.fe.ui.ac.id/opac/fe/detail.jsp?id=111054&lokasi=lokal
http://rlc.fe.ui.ac.id/opac/fe/detail.jsp?id=111054&lokasi=lokal
http://rlc.fe.ui.ac.id/opac/fe/detail.jsp?id=111054&lokasi=lokal


__________________. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan. Kementrian Keuangan. Desember 2007. Jakarta 

__________________. 2009. Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Kementrian Keuangan. Maret 2009. Jakarta. 

__________________. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan. Kementrian Keuangan. Desember 2011. Jakarta 

__________________. 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Kementrian Keuangan. 

Desember 2007. Jakarta 

__________________. 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 

tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. Kementrian Keuangan. 

Desember 2007. Jakarta 

__________________. 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 

tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. Kementrian Keuangan. 

Januari 2011. Jakarta 

__________________. 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 

tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Kementrian Keuangan. 

Januari 2011. Jakarta 

__________________. 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Kementrian Keuangan. Maret 

2013. Jakarta 

__________________. 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 

Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Kementrian Keuangan. Januari 2013. Jakarta. 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013



__________________. 2012 Surat Edaran Nomor 65/SE.65/2012 tentang Tata Cara 

Penanganan Sidang Banding dan Gugatan Di Pengadilan Pajak. Kementrian Keuangan. 

Maret 2013. Jakarta 

 

 

Site: 

http://indonesiantaxation.blogspot.com/2009/11/meninjau-sistem-pemungutan-pajak-di.html 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf 

www.pajak.go.id/dmdocuments/RESTITUSI.pdf 

http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-banding-gugatan-dan-peninjauan-kembali-pajak 

www.ortax.org 

www.pajak.go.id 

 

 

 

ANALISA PERBANDINGAN..., YUDHA RIZQOLA WARDHANA, Ak.-IBS, 2013

http://indonesiantaxation.blogspot.com/2009/11/meninjau-sistem-pemungutan-pajak-di.html
http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf
http://www.ortax.org/


LAMPIRAN  

Lampiran 1:  

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Informan : Account Representative  

 

PP No 80 Tahun 2007 dan PP 74 Tahun 2011 

 

1. Dimulai sejak kapan PP 74 tentang imbalan bunga diterapkan? 

2. Saya diberitahukan bahwa imbalan bunga diajukan oleh WP akibat dari pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Fiskus, apa yang menjadi dasar Fiskus untuk melakukan pemeriksaan pajak 

dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seksi apa yang melakukan pemeriksaan? 

3. Pembahasan hasil akhir pemeriksaan siapa saja yang hadir? Membahas tentang apa saja? 

4. Bagaimana Proses pengajuan keberatan? 

5. Apakah  keberatan  hanya sampai dirjen pajak saja? 

6. Menurut bapak, bagaimana konsep umum imbalan bunga?  

7. Apakah  imbalan bunga dapat menjadi kerugian Negara? 

8. Siapa yang memiliki wewenang menyetujui pemberian imbalan bunga kepada WP? Kanwil 

atau KPP Pratama? 

9. Apakah  terdapat WP yang mengajukan imbalan bunga? Apakah cukup banyak? 

10. Apakah  menurut bapak pengetahuan yang dimiliki oleh WP di wilayah serang sudah cukup 

mengenai imbalan bunga? seperti kondisi diberikannya imbalan bunga? 

11. Bagaimana pemberian  imbalan bunga menurut PP 80 ? seperti pada kondisi apa imbalan 

bunga diberikan dan ditolak serta perhitungannya? 

12. Bagaimana pemberian imbalan bunga menurut PP 74 ? seperti pada kondisi apa imbalan 

bunga diberikan dan ditolak serta perhitungannya? 

13. Apakah  terdapat perbedaan prosedural? 

14. Bagaimana signifikansi perubahan peraturan dari PP 80 ke PP 74 dalam mengurangi 

pengeluaran imbalan bunga/kerugian negara?  

15. Jika dilihat dari Wajib Pajak, Peraturan manakah yang menguntungkan bagi Wajib Pajak? 

16. Jika dilihat dari sisi Pajak, Peraturan manakah yang lebih ketat? 
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17. Dalam Kasus PT XYZ, bagaimana proses awal sampai diterimanya keberatan tersebut? Dan 

perhitungannya? 

18. Dalam Kasus PT XYZ, apa alasan  tidak diterimanya keberatan tersebut dan mengapa tidak 

mendapatkan imbalan bunga? 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 2: 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Informan : Hakim Pajak 

 

a. Banding 

1. Apabila WP  yang masih belum puas terhadap keputusan keberatan, apakah dapat 

mengajukan banding? 

2. Peraturan apa yang menjadi acuan dalam penyelesaian banding? 

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan banding disetujui 

sebagian dan seluruhnya dalam sidang perpajakan ? 

4. Bagaimana proses pengambilan keputusan banding pada saat sidang? 

5. Apakah terdapat banyak kasus mengenai keberatan yang berakhir pada pemberian 

imbalan bunga? 

6. Berapa lama proses penyelesaian keputusan keberatan? 

7. Apa yang menentukan lama atau tidaknya keputusan banding dikeluarkan? 

 

b. Peninjauan Kembali 

1. Apakah WP yang masih belum puas terhadap keputusan keberatan, apakah dapat 

mengajukan Peninjauan kembali? 

2. Peraturan apa yang menjadi acuan dalam peninjauan kembali? 

3. Apakah peninjauan kembali masih diajukan ke pengadilan pajak? 

4. Bagaimana proses pengambilan keputusan peninjauan kembali pada saat sidang? 

5. Berapa lama proses penyelesaian keputusan peninjauan kembali? 

 

c. Imbalan Bunga 

1. Apakah pengadilan pajak memerintahkan dilakukannya pemeriksaan setelah keputusan 

keberatan, banding dan peninjauan kembali dilakukan? Atau dilaksanakan bersamaan? 

Dan siapa yang melakukan pemeriksaan? 

2. Dalam pemberian imbalan bunga, peraturan apakah yang menjadi pertimbangan? 
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3. Apakah dalam tuntutan keberatan, banding dan peninjauan kembali, WP mengajukan 

mendapatkan imbalan bunga? 

4. Apakah Imbalan bunga harus memperhatikan peraturan-peraturan berkaitan dengan 

keberatan, banding dan peninjauan kembali? 

5. Menurut Bapak, apakah imbalan bunga merupakan suatu kerugian negara? 
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