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MOTTO 

“Orang Hidup Harus Kaya. Jikalau Belum Bisa Kaya? 

Harus Pintar. Jikalau Belum Bisa Pintar? 

Harus Rajin.  

Jika Tidak Bisa Rajin Juga Maka Daun Jati Kering 

Lebih Berharga Dibandingkannya” Tugiman 
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RINGKASAN 

 Unggul Budy Prasetyo, 2018, Evaluasi Kebijakan Pemungutan PPN 

pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi, Priandhita Sukowidyandi Asmoro, SE., 

MSA., Ak. 

PPN menggunakan Withholding Tax System sebagai sistem pengumpulan 

pajak. BUMN memiliki dua peran dalam pemungutan PPN. Pertama,  yaitu 

sebagai Withholder atau pemungut PPN yang berarti BUMN wajib melakukan 

pemungutan PPN ketika bertransaksi dengan bukan pemungut PPN. Kedua, 

sebagai Wajib Pajak yang berarti BUMN wajib menyetorkan dan melaporkan 

PPN dari keuntungan yang didapatnya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk mengevaluasi kebijakan pemungutan PPN yang ada di BUMN bidang jasa 

konstruksi dengan sudut pandang sebagai Pemungut PPN dan Wajib Pajak.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah studi kasus.Keabsahan datayang digunakan adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. 

Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan yang dialami oleh BUMN 

bidang jasa konstruksi sebagai Pemungut PPN adalah: keterlambatan setor, 

adanya pihak yang tidak mau dipungut, adanya lawan transaksi yang tidak 

melaporkan PPN yang sudah dipungut, dan dapat mempengaruhi produktivitas 

Pemungut PPN. Sementara itu permasalahan yang dialami oleh BUMN bidang 

jasa konstruksi sebagai Wajib Pajak adalah lebih bayar yang dialami ketika lebih 

banyak bertransaksi dengan Pemungut PPN, adanya Pemungut PPN yang tidak 

memberikan bukti setor sehingga menyebabkan koreksi pada saat pemeriksaan, 

dan jika mengalami lebih bayar dan proses restitusi lama akan menggangu 

cashflow yang nantinya akan menggangu produktivitas. Lebih bayar PPN juga 

berdampak terhadap biaya kepatuhan atau cost of compliance dari sisi fiscal cost 

dan time cost 
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SUMMARY 

 Unggul Budy Prasetyo, 2018, Evaluation of Value Added Tax 

Collection Policy on State-Owned Construction Services Enterprises, 

Priandhita Sukowidyandi Asmoro, SE., MSA., Ak. 

Value Added Tax (VAT) uses the Withholding Tax System as a tax 

collection system. State-Owned Enterprises (SOE’s) have two roles in VAT 

collection. First, as the Withholder or VAT collector which means that SOE’s are 

required to collect VAT when transacting with non-VAT collectors. Secondly, as 

a Taxpayer which means SOE’s are required to deposit and report VAT from the 

profits they earned. This makes the researcher interested to evaluate the existing 

VAT collection policy in the State-Owned Construction Services Enterprises with 

the point of view as the VAT collector and Taxpayer. 

This research uses qualitative research type. The approach used in this 

research is case study. The validity of data that used in this research is 

triangulation of source and triangulation method. 

The results of this research are the problems experienced by SOE’s in the 

field of construction services as VAT collectors such as: delay of deposits, some 

parties that do not want to be collected, some opponents of transactions that do 

not report the VAT that has been collected, and can affect the productivity of 

VAT collector. Meanwhile, the problems experienced by State-Owned 

Construction Services Enterprises as a taxpayer is overpayment of VAT to be 

experienced when having more transactions with the VAT collector, the presence 

of some VAT collectors that does not provide proof of deposit so as to cause 

correction at the time of tax audits, and if experienced overpayment of VAT and 

the process of old restitution will disrupt the cash flow that will interfere 

productivity. Overpayment of VAT also impacts the cost of compliance in terms 

of fiscal cost and time cost. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia saat ini sungguh-sungguh dalam menangani masalah 

mengenai pemerataan infrastruktur di Indonesia. Hal ini terlihat dari anggaran 

untuk belanja infrastuktur yang terus meningkat, pada 2016 porsi anggaran 

infrastruktur sebesar Rp. 313,5 (tiga ratus tiga belas koma lima) triliun atau 15,2 

(lima belas koma lima) persen dari total belanja negara lalu berubah dalam 

APBN-P 2016, angkanya bertambah sebesar Rp. 16 (enam belas) triliun. Pada 

APBN-P 2017, total anggaran infrastruktur naik mencapai Rp. 388,3 (tiga ratus 

delapan puluh delapan koma tiga) triliun. Sementara dalam RAPBN-P 2018, 

anggaran untuk infrastruktur naik lagi menjadi Rp. 409 (empat ratus sembilan) 

triliun atau 18,5 (delapan belas koma lima) persen dari total nilai belanja negara 

(www.ekonomi.metrotvnews.com, diakses 7 Januari 2018). Tujuan pelaksanan 

dari program pemerataan instrastruktur ini agar ekonomi Indonesia meningkat 

dengan pemberian fasilitas berupa infrastuktur. Chandra dan Thompson (2000) 

membuktikan bahwa terdapat kenaikan aktivitas ekonomi setelah diberikan 

fasilitas berupa jalan raya di suatu daerah di negara Amerika. 

Program kerja dari pemerintah harus didukung oleh perusahaan-perusahaan 

sektor konstruksi yang siap menangani proyek besar misalnya pembangunan jalan 

tol yang menguhubungkan kota-kota di Sumatra dan Papua, pembangunan 

bendungan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya dengan tujuan mempermudah 
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akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

ialah perusahaan yang menangani proyek-proyek besar dari pemerintah. BUMN 

yang bergerak dibidang kontruksi juga memiliki kewajiban perpajakan salah 

satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

PPN ialah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) 

yang timbul akibat adanya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam 

menyiapkan, menghasilkan menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau 

pemberian pelayanan jasa kepada konsumen (Rahayu dan Suhayati, 2010:231). 

PPN adalah pajak konsumsi, hal ini dikenakan pada pengalihan kepemilikan atau 

hak kepemilikan atas barang, impor barang, dan pemberian jasa yang menurut 

undang-undang terutang PPN. PPN disebut juga sebagai pajak konsumen karena 

pada akhirnya konsumen yang menanggung beban perpajakan (Zabov, 

2007).Menurut Aschta (2007) penggunaan PPN dengan tarif yang lebih rendah 

dapat mendorong industri padat karya.  

PPN menggunakan metode perhitungan dengan cara mengkreditkan Pajak 

Masukan yang berasal dari transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) dengan Pajak Keluaran yang berasal dari transaksi 

penjualan BKP atau JKP. Tata cara pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 

Keluaran adalah Pengusaha Kena Pajak mengurangkan atau mengkreditkan Pajak 

Masukan dalam suatu masa dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 

Apabila dalam Masa Pajak tersebut lebih besar Pajak Keluaran, kelebihan Pajak 

Keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam Masa Pajak 

tersebut Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, kelebihan Pajak 
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Masukan dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dimintakan 

restitusi (Priantara, 2012:436). 

PPN di Indonesia menggunakan Withholding Tax System dalam pemungutan 

pajaknya. Withholding Tax System yaitu, sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

(Mardiasmo,2011:8). Berdasarkan penjelasan tersebut kewajiban untuk 

menyetorkan PPN dapat beralih kepada pihak lain dalam sistem yang berlaku saat 

ini adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pemungut PPN. 

Proyek-proyek dari pemerintah yang diserahkan kepada BUMN 

menyebabkan BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi banyak bertransaksi 

dengan bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN. Pemungut PPN 

menurut Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984 adalah bendahara pemerintah, badan, 

atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas 

penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, 

atau instansi pemerintah tersebut. Pemungut PPN antara lain Bendaharawan 

Pemerintah, Kontraktor Kerjasama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dan 

Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang dua 

peran yaitu sebagai Withholder atau yang dalam penelitian ini ditujukan sebagai 

Pemungut PPN dan Wajib Pajak.  

BUMN sebagai withholder artinya BUMN wajib untuk melakukan 

pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas transaksi penyerahan BKP dan/atau 
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JKP yang dilakukan oleh rekanan BUMN kepada BUMN. BUMN ditunjuk 

menjadi Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

85/PMK/2012 oleh Menteri Keuangan. Latar belakang peraturan tersebut 

dikarenakan rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak 

yang sudah dibayar oleh BUMN (http://www.pajak.go.id diakses 17 November 

2017). Selain itu, BUMN juga merupakan Wajib Pajak karena melakukan 

kegiatan usaha dan wajib menyetorkan dan melaporkan pajak atas keuntungan 

yang diperolehnya. 

Status Pemungut PPN semula didasarkan pada pemikiran bahwa dengan 

adanya Pemungut diharapkan agar pemungut tersebut dapat menjadi perpanjangan 

tangan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) yang berfungsi untuk mempercepat 

terealisasinya penerimaan negara (http://www.pajak.go.id diakses 17 November 

2017). Penerimaan negara yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk 

kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah menggunakan kebijakan yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meminimalkan celah 

yang dapat menimbulkan kebocoran dari penerimaan negara. Slemrod & Gillitzer 

(2013) menjelaskan bahwa Withholding Tax System digunakan dengan maksud 

untuk mengamankan penerimaan negara. 

Keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah dari Withholding Tax 

Systemadalah: Pertama, merupakan cara termudah dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak dikarenakan Withholder diwajibkan untuk memungut dan 

mengadministrasikan pajak dari pihak lain (Wajib Pajak) (Ompusunggu, 2009). 

Menurut Brockmeyer dan Hernandez (2016), Withholding Tax System dapat 
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meningkatkan pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari data Penerimaan 

Withholding Tax pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 587,65 (lima ratus delapan 

puluh tujuh koma enam puluh lima) triliun, meningkat menjadi Rp. 730,418 (tujuh 

ratus tiga puluh koma empat ratus delapan belas) triliun pada tahun 2011 

(http://www.pajak.go.id diakses 17 November 2017). Jenis pajak yang 

menerapkan Withholding Tax System adalah PPN Dalam Negeri yang mana vital 

dalam penerimaan pajak Indonesia. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam 

Negeri memegang peringkat pertama dalam penerimaan pajak pada tahun 2015 

sebesar Rp. 280 (dua ratus delapan puluh) triliun, lalu diurutan kedua adalah PPh 

Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp. 182 (seratus delapan puluh) triliun 

(http://www.pajak.go.id diakses 17 November 2017). Sama halnya dengan 

Indonesia, Republik Slowakia juga menyatakan bahwa PPN memiliki bagian 

tertinggi dalam pendapatan negara (Hajdúchová et al 2015; Eva 2010).  

Kedua, Withholding Tax System relatif mudah dilaksanakan dan dapat 

mengurangi administrative cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

(Rosdiana dan Irianto, 2014:109). Administrative cost ditanggung oleh Withholder 

dari mengumpulkan hingga menyetorkan pajak ke kas negara. Ketiga, yang 

didapat oleh pemerintah dari penerapan Withholding Tax System yaitu membantu 

menjaga cashflow keuangan pemerintah, tanpa harus menunggu pada akhir tahun 

pajak. Mekanisme withholding tax ini sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan dalam tahun berjalan bagi pemerintah (Advianto, 

www.bppk.kemenkeu.go.id, diakses 23 Desember 2017). 
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Namun, Withholding Tax System juga memiliki hal yang merugikan bagi 

pemerintah. Withholding Tax System menyebabkan pemerintah harus bersiap 

dengan proses pemeriksaan yang timbul dari lebih bayar akibat Pengusaha Kena 

Pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN (Rahayu dan 

Suhayati, 2010:239). Akibat dari permintaan pengembalian lebih bayar pajak 

tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang 

harus meneliti kebenaran proses pemberian restitusi tersebut sehingga menyita 

waktu dan tenaga pegawai pemerintah yang harus memberikan pelayanan dalam 

proses pengembalian kelebihan pajak. Yesegat (2009) menghimbau agar 

pengembalian kelebihan pajak menjadi perhatian bagi pemerintah, akibat dari 

sumber daya administrasi perpajakan dapat menghambat proses pengembalian 

kelebihan pajak bagi Wajib Pajak.   

Meskipun menjadi cara yang mudah bagi pemerintah untuk mengumpulkan 

pajak, tetapi Withholding Tax System dapat menimbulkan biaya kepatuhan (cost of 

compliance) yang tinggi bagi Withholder (Ompusunggu, 2009). Withholder 

diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajak dari Wajib Pajak. 

Withholder tidak memperoleh imbalan apapun dari fiskus, tetapi jika Withholder 

dengan alasan apapun gagal melaksanakan tugasnya tersebut Withholder harus 

bersiap terkena ancaman sanksi perpajakan yakni sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pihak pajak yang tidak atau kurang 

dipotong atau dipungut dan yang tidak atau kurang disetorkan (Rahayu, 

2013:106). Walpole (2014) mengatakan bahwa biaya kepatuhan yang terdapat 

dalam PPN lebih tinggi daripada pajak-pajak lainnya. 
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Bagi Wajib Pajak yang dipungut pajaknya, Withholding Tax System 

memudahkan secara administrasi. Beban administrasi sebagian telah diambil alih 

oleh Withholder, secara tidak langsung juga meningkatkan kepatuhan pajak bagi 

Wajib Pajak (Darmayasaet al, 2015). Namun, seperti penjelasan diatas bahwa 

Wajib Pajak dapat mengalami lebih bayar apabila bertransaksi dengan Pemungut  

dan akan menimbulkan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak yang mengalami lebih 

bayar tersebut. Hal tersebut diteliti oleh Munggaran (2013) menjelaskan bahwa 

restitusi pajak berdampak positif pada biaya kepatuhan. 

Menurut Rosdiana dan Irianto (2014:176) Komponen biaya kepatuhan 

meliputi biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang (tangible) maupun 

yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (intangible) yang harus dikeluarkan 

atau ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakan. Konsep beban kepatuhan dibagi menjadi tiga yaitu: 

Pertama, seluruh uang yang secara langsung dikeluarkan untuk meksanakan 

berbagai kewajiban dan memenuhi berbagai hak perpajakan  (direct money cost). 

Kedua, seluruh waktu yang dialokasian untuk melaksanakan berbagai kewajiban 

dan memenuhi hak perpajakan (time cost).Ketiga, seluruh beban psikologis yang 

dialami dalam pelaksanaan berbagai kewajiban dan pemenuhan berbagai hak 

perpajakan termasuk stres yang muncul akibat perubahan kebijakan perpajakan 

(psychological cost).  

Yasegat (2008) dalam penelitian Faridy et al. (2014) berpendapat bahwa 

bahwa biaya psikologis merupakan komponen penting dari total biaya kepatuhan 

PPN. Biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak kurang menjadi pertimbangan oleh 
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pemerintah dalam membuat kebijakan menimbulkan keresahan bagi Wajib Pajak 

(Godwin, 1978). Faridy et al (2014) juga membahas mengenai ketidakpatuhan 

dalam penelitiannya bahwa mayoritas pembayar pajak menyebutkan kompleksitas 

dalam undang-undang PPN dan biaya kepatuhan sebagai dua faktor penting yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan PPN. 

Menurut Rosdiana dan Iriawan (2014:100) Pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh pemerintah dapat menimbulkan opportunity cost. Opportunity cost adalah 

biaya atas kesempatan atau peluang yang hilang (manfaat atau keuntungan yang 

sebenenarnya dapat diperoleh dari kesempatan atau peluang tersebut). Pada 

Pemungutan PPN, jika biaya yang dikeluarkan pada saat proses pemungutan 

digunakan untuk melakukan investasi, tentunya dapat menambah penghasilan 

bagi perusahaan. Bagi pemerintah, opportunity cost terjadi dalam bentuk 

hilangnya potensi tambahan penerimaan PPh Badan, PPN dan PPh Pasal 21. 

Sebagai contoh, jika pemerintah tidak menjadikan active income atau business 

income sebagai withholding tax, maka pelaku usaha dapat menggunakan arus kas 

(cashflow) tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu opportunity cost 

juga bisa diinvestasikan oleh perusahaan misalnya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia SBI. Bagi pemerintah juga menjadi tambahan penerimaan PPh Final 

atas bunga SBI.  

Arus kas Wajib Pajak juga terkena imbas dari lebih bayar yang diakibatkan 

dari Withholding Tax System yang diterapkan oleh pemerintah (Simander, 2010). 

Hal ini terdapat dalam penelitian (Sukaesti, 2014) mengungkapkan bahwa lebih 

bayar berdampak terhadap penurunan kas. Chugan (2011) mengungkapkan bahwa 
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pengembalian kelebihan pajak memang penting bagi perusahaan agar kompetitif 

dalam persaingan pasar dan masalah mengenai rumitnya prosedur dan waktu yang 

panjang menjadi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak merestitusi atas kelebihan 

pajaknya lalu atas kelebihan pajaknya dibukukan menjadi biaya. 

Penelitian ini menfokuskan pada pemungutan PPN BUMNyang bergerak di 

bidang jasa konstruksi, yaitu PT. Hutama Karya (Persero). BUMN resmi menjadi 

Pemungut PPN setelah diberlakukan peraturan PMK Nomor 85/PMK/2012 yang 

artinya BUMN menanggung administrative cost dari Withholding Tax System 

yang diterapkan dalam PPN. Jadi, BUMN dalam mengadministrasikan kewajiban 

perpajakan pihak lain (Wajib Pajak) ada biaya kepatuhan yang harus dikorbankan.  

BUMN bidang jasa konstruksi juga menjadi Wajib Pajak, tetapi karena 

BUMN notabennya adalah perusahaan skala besar dan sering menangani proyek-

proyek besar dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Jika 

menangani proyek pemerintah, maka BUMN bidang jasa konstruksi bertransaksi 

dengan Bendaharawan Pemerintah yang mana sebagai Pemungut PPN 

(Withholder). Hal ini dapat menyebabkan BUMN bidang jasa konstruksi 

mengalami lebih bayar. Berdasarkan uraian diatas bahwa kelebihan pembayaran 

pajak dapat menyebabkan pertama, timbulnya biaya kepatuhan khususnya dalam 

meminta pengembalian kelebihan pajak. Kedua, menganggu arus kas Wajib 

Pajak. Ketiga, terdapat opportunity cost dari proses pengembalian kelebihan 

pajak. Keempat, pemerintah harus melakukan proses pemeriksaaan pengembalian 

kelebihan pajak yang mana menyita waktu dan tenaga pegawai pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menganggap kebijakan yang berlaku masih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

belum adil bagi BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Wajib Pajak 

mengalami hal seperti diatas itu berarti masih belum sesuai dengan asas 

pemungutan pajak yaitu asas efficiency bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak 

masih harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Kelebihan pembayaran pajak merupakan hal yang paling dihindari oleh Wajib 

Pajak. Wajib Pajak harus melakukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya 

tersebut melalui pemeriksaan terlebih dahulu, meskipun meminta kelebihan 

pembayaran pajak (restitusi) merupakan hak bagi Wajib Pajak. Restitusi kelebihan 

pajak melewati masa yang panjang terlebih jika Wajib Pajak tidak setuju dengan 

hasil keputusan dari pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus melakukan keberatan 

atau bahkan banding. Mengkritisi mengenai kesederhanaan, Eva (2010) undang-

undang PPN harus mempertimbangkan skema menyederhanakan penerapan PPN 

termasuk dalam pengembalian kelebihan pajak. Harrison dan Krelove (2006) 

menjelaskan bahwa terkadang ada kecenderungan proses administrasi yang 

menyimpang dalam pengembalian PPN. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu BUMN yang 

harus mengadministrasikan kewajiban perpajakan pihak lain (Wajib Pajak). 

BUMN juga harus menghadapi proses penengembalian kelebihan pajak akibat 

dari lebih bayar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena 

dialami oleh BUMN bidang jasa konstruksi akibat kebijakan Pemungutan 

PPN.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevalusi kebijakan Pemungutan PPN 

dengan menggunakan asas pemungutan pajak yang digunakan oleh Rosdiana dan 
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Irianto. Peneliti menggunakan asas tersebut karena dirasa lebih lengkap dan 

menyeluruh untuk mengevaluasi kebijakan pemungutan PPN. Evaluasi kebijakan 

merupakan tahapan akhir dari suatu proses kebijakan publik. Maka judul yang 

diambil dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai Pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang terjadi 

telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah permasalahan yang terdapat dalam pemungutan PPN di BUMN 

bidang jasa konstruksi? 

2. Bagaimana dampak kebijakan pemungutan PPN terhadap arus kas BUMN 

bidang jasa konstruksi? 

3. Bagaimana dampak kebijakan pemungutan PPN terhadap biaya kepatuhan 

bidang jasa konstruksi? 

 

B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam 

pemungutan PPN di BUMN bidang jasa konstruksi. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kebijakan 

pemungutan PPN terhadap arus kas BUMN bidang jasa konstruksi. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kebijakan 

pemungutan PPN terhadap biaya kepatuhan bidang jasa konstruksi. 

 

C. Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai: 

a. Sarana untukmenguatkan teori asas pemungutan pajak dalam 

pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

b. Menambah wawasan baru di bidang administrasi perpajakan 

khususnya kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada 

BUMN bidang jasa konstruksi. 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat menjadi evaluasi dalam 

praktik pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat menjadi bahan evaluasi 

bagi pembuat kebijakan dan perbaikan dalam pemungutan PPN yang 

berlaku sekarang khususnya bagi BUMN bidang jasa konstruksi. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika pembahasan ini menyajikan gambaran umum penelitian. 

Secara umum pada masing-masing bab disajikan tentang isi dari penelitian yang 

akan dilakukan. Sistematika pembahasan ini akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi tema dari 

penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Kontruksi Studi pada PT. 

Hutama Karya (Persero). Bab ini juga menjelaskan mengenai 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Terdiri dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

dan kajian dari penelitian ini serta landasan teori yang mendukung 

penelitian. Tinjauan pustaka ini juga akan membahas mengenai 

kerangka pemikiran. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian yang 

akan dilakukan, fokus penelitian, pemiliha lokasi dan situs 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

Bab IV berisi hasil dari jawaban rumusan masalah yang akan 

dipersempit melalui fokus masalah. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebanyak tiga rumusan masalah. Oleh karena itu, 

sub-bab dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga sub-bab yang akan dijabarkan oleh peneliti.  

BAB V : PENUTUP  

Bab penutup berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini. 

Kesimpulan akhir akan ditulisa secara singkat, padat, dan jelas. 

Selain kesimpulan, dalam bab penutup akan ditambahkan berupa 

saran terkait penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Empiris 

Penelitian ini mengevaluasi dari kebijakan pemungutan PPN yang berlaku 

saat ini khususnya yang menyebabkan lebih bayardengan didukung penelitian 

Sukaesti (2014) yang membahas mengenai pengaruh lebih bayar terhadap arus kas 

perusahaan dan likuiditas. Sukaesti (2014) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa BUMN mengalami lebih bayar yang menyebabkan penurunan pada arus 

kas oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mendalaminya. Lalu didukung dengan 

penelitian Chugan (2011) yang membahas mengenai pentinganya pengembalian 

kelebihan PPN untuk meningkatkan profit dan daya saing perusahaan. Perbedaan 

dengan penelitian Sukaesti (2014) dan Chugan (2014) yaitu penelitian ini 

mengaitkan lebih bayar terhadap arus kas dan biaya kepatuhan.Penelitian Godwin 

(1978) sebagai penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini terkait biaya 

kepatuhan, Godwin (1978) juga menyinggung mengenai kurangnya perhatian 

pemerintah mengenai biaya kepatuhan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. 

Penelitian ini juga juga berusaha menganalisis permasalahan yang ada dari 

Pemungutan PPN yang dialami oleh BUMN yang bergerak dibidang jasa 

konstruksi. Penelitian ini juga berusaha menganalisi dampak lebih bayar terhadap 

arus kas perusahaan dan biaya kepatuhan. 
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Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian 
Peneliti 

dan Tahun 
Fokus Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Gap penelitian Hasil Penelitian 

Analisis Dampak 

Pajak Masukan Dan 

Pajak Keluaran 

Terhadap Likuiditas 

Perusahaan Jasa 

Konstruksi (Studi 

Kasus PT Jayar) 

Sukaesti 

(2014) 

Menganalisis 

pengaruh kelebihan 

pembayaran pajak 

terhadap arus kas 

dan dampak 

penerapan Pajak 

Pertambahan Nilai 

(PPN) terhadap 

likuiditas sebuah 

perusahaan jasa 

kontruksi. 

Penelitian  

deskriptif, metode 

kualitatif. 

Kelebihan 

pembayaran pajak 

terhadap arus kas dan 

dampak penerapan 

Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) terhadap 

likuiditas sebuah 

perusahaan jasa 

kontruksi. 

1.  Pengelolaan pajak 

khususnya Faktur Pajak 

cacat atas perolehan 

Barang Kena Pajak kepada 

pemasok telah dilakukan 

dengan baik.  

2.  PT JAYAR selain 

menjadi Pemungut PPN 

juga melakukan 

penyerahan BKP dan/atau 

JKP kepada Pemungut 

PPN sehingga dapat 

mengajukan restitusi di 

setiap Masa Pajak, 

sehingga berdampak 
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terhadap penurunan kas.  

3.  Berdasarkan hasil 

analisis rasio, pajak 

berpengaruh terhadap 

likuiditas perusahaan 

namun pengaruh yang 

ditimbulkan tidak 

signifikan terhadap 

likuiditas perusahaan. 

Compliance  Costs-

- The  Cost  of 

Paying  Tax 

Godwin  

(1978) 

Penelitian ini 

mengulas menenai 

biaya kepatuhan dan 

menilai pentingnya 

biaya kepatuhan 

terhadap kebijakan 

publik 

Jenis penelitian 

kualitatif dengan 

metode literature 

review 

biaya kepatuhan 

terhadap kebijakan 

publik 

Biaya kepatuhan masih 

sering diabaikan oleh 

pembuat kebijakan dalam 

menimbang keputusan 

mereka. Hal ini 

mengakibatkan posisi yang 

tidak memuaskan bagi 

banyak individu, 

khususnya pengusaha kecil 

dan wiraswasta. 
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Sumber: Data diolah, 2018 

 

Hassles Free 

Global VAT 

Refunds to be 

Globally 

Competitive 

Chugan 

(2011) 

Penelitian ini 

membahas 

pentingnya 

pengembalian 

kelebihan pajak guna 

meningkatkan 

profitabilitas unit 

yang bergerak dalam 

bisnis internasional. 

Penelitian 

kualitatif  

Rumitnya 

pengembalian 

kelebihan pajak 

sehingga 

menghambat 

profitabilitas dalam 

skala bisnis 

internasional   

Ketidaksadaran atau karena 

prosedur yang rumit, 

memakan waktu dan tidak 

praktis, banyak perusahaan 

di seluruh dunia tidak 

mendapatkan 

pengembalian dana yang 

sah dari otoritas pajak luar 

negeri dan membukukan 

biaya seperti itu dengan 

biaya produksi dan 

pemasaran. 
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B. Tinjauan Teoritis 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau 

lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan 

yang dinginkan masyarakat (Abidin, 2012:19). Thomas Dye dalam Abidin 

menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kedua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan ialah keputusan yang dibuat pemerintah baik 

yang dilakukan dilakukan atau tidak untuk memecahkan masalah dan 

mewujudkan keinginan masyarakat.  

Menurut Anderson et al dalam Munggaran (2013) tahapan proses 

kebijakan publik menjadi lima tahap yaitu: Pertama, formulasi masalah; 

Kedua, formulasi kebijakan; Ketiga, adopsi kebijakan; Keempat, 

implementasi kebijakan; Kelima, evaluasi kebijakan. Berikut penjabarannya: 

1) Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa yang 

membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah 

tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? 

2) Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan- 

pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? 

Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?  

3) Penetuan kebijakan (adoption): Bagaimana alternatif ditetapkan? 

Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan 
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melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk 

melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan? 

4) Implementasi kebijakan (implementation): Siapa yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi 

kebijakan? 

5) Evaluasi kebijakan (Evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau 

dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa 

konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? 

2. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu 

kebijakan. Abidin (2012: 165-166) menjelaskan bahwa evaluasi mencakup 

tiga pengertian yaitu:  

1) Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum 

diimplementasikan (ex-ante evaluation). Pentingnya evaluasi awal dalam 

proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draf 

kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasa perlu untuk melakukan 

sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat. 

2) Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring. Monitoring 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan implementasinya. Monitoring, 

untuk meminimalkan kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai 

akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau 

karena adanya perubahan-perubahan yang tidak terduga di lapangan 

diharapkan segera diperbaiki dan disesuaikan. Perlu digaris bawahi bahwa 
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monitoring tidak bertujuan untuk mengubah kebijakan, tetapi hanya 

mengadakan penyesuaian. 

3) Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi 

kebijakan (ex-post evaluation). Evaluasi akhir diperlukan untuk 

mengidentifikasikan berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu 

kebijakan, baik berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri, maupun 

karena kelemahan dalam implementasi. Tujuan dari evaluasi akhir adalah 

untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya 

tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada 

keseluruhan proses. 

Abidin (2012: 167) juga menjelaskan bahwa infomasi yang dihasilkan dari 

evaluasi itu merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan:  

1) Efisiensi, yakni perbandingan antara hasil dengan biaya atau 

(hasil/biaya); 

2) Keuntungan, yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-biaya); 

3) Efektif, yaitu penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya; 

4) Keadilan, yaitu keseimbangan atau proporsional dalam pembagian hasil 

atau manfaat dan/atau biaya (pengorbanan); 

5) Detriments, yaitu indikator negatif dalam bidang sosial, seperti 

kriminalitas; 

6) Manfaat tambahan, yaitu tambahan hasil banding biaya atau 

pengorbanan. 
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Menurut Agustino (2008: 185) menjelaskan bahwas evaluasi kebijakan 

juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan efek atau 

pengaruh dari kebijakan itu. Kegiatan pengevaluasian dapat memulai proses 

kebijakan (problem, formulasinya, dan sebagainya) dalam rangka untuk 

melanjutkan, merubah, atau mengakhiri kebijakan yang ada.  Agustino (2008: 

186) juga menjelaskan mengenai hal yang perlu diperhatikan ketika akan 

mengevaluasi kebijakan. Pertama, bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk 

memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi 

kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah 

yang dihadapi. Ketiga, evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan 

sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.    

3. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1) 

menyebutkan: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

 Definisi pajak yang di kemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku 

Resmi (2014:1): 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” 
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Penjabaran mengenai pengertian pajak diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak adalah sumbangan dari rakyat kepada pemerintah yang dapat 

dipaksakan dan tidak ada timbal balik dari pemerintah secara langsung, 

yang digunakan untuk keperluan negara guna mensejahterakan 

masyarakat.  

b. Penggolongan Pajak 

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:11) terdapat perbedaan atau 

penggolongan jenis-jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan tersebut 

didasarkan pada suatu kreteria, yaitu: 

1) Siapa yang membayar pajak 

2) Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak 

3) Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain 

4) Siapa yang memungut pajak 

5) Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan 

6) Pajak dikenakan atas apa 

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak 

Langsung (Direct Tax) dan Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax). Pajak 

langsung adalah pajak yang dipikul seseorang atau badan tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain (Rahayu dan Suhayati, 2013:12) contohnya 

adalah PPh. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada 

akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain contohnya 

adalah PPN (Mardiasmo, 2011: 5). 
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Beberapa kriteria dapat dijadikan pembeda antara Pajak Langsung dan 

Pajak Tidak Langsung, yaitu: (1) Dasar penentuan beban pajak, (2) 

Pengalihan beban pajak, (3) Sistem pelaporan, dan (4) Periodisasi 

perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Berikut adalah 

tabel yang menjelaskan mengenai Pajak Langsung dengan Pajak Tidak 

Langsung: 

Tabel 2 Perbedaan Pajak Langsung dengan Pajak Tidak Langsung. 

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung 

Dibebankan berdasarkan kemampuan 

membayar (ability to pay) Wajib Pajak.  

Dibebankan tanpa memerhatikan 

kondisi Wajib Pajak, seperti besarnya 

penghasilan dan jumlah tanggungan. 

Beban pajak tidak dapat dialihkan. 

Pemungutan pajak langsung secara 

otomatis akan mengurang Take Home 

Pay Wajib Pajak. Namun perbedaan ini 

tidak berlaku atas PPh yang ditanggung 

oleh pihak ketiga. 

Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya 

atau sebagian kepada pihak lain 

Pada umumnya yang menghitung, 

menyetorkan dan melaporkan pajak 

yang terutang adalah Wajib Pajak itu 

sendiri. 

Seperti pada PPN yang memungut, 

menyetorkan dan melaporkan pajak 

yang terutang adalah pihak lain  

Secara administratif, ada periodisasi 

pemungutan pajak (dibayar dan 

dilaporkan dalam satu periode seperti 

tahun). 

Bisa terutang setiap saat, tidak 

menunggu sampai akhir bulan atau 

akhir tahun. 

Sumber : Rosdiana dan Irianto (2012:59)  

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan 

Pajak Objektif. Pajak Subjektif merupakan pajak yang erat hubungannya 

dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya pajak sangat 

dipengaruhi keadaan subjek pajak (Rahayu dan Suhayati, 2013:12) 

contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Objektif merupakan 
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pajak erat hubungannya denga objek pajak, sehingga besarannya jumlah 

pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak 

menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak (Rahayu 

dan Suhayati, 2013:13) contohnya adalah PPN. 

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh dari pajak pusat adalah PPh dan PPN. Pajak Daerah adalah pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah. Contoh dari Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan (Mardiasmo 2011: 6). Perbedaan Pajak Pusat 

dan Pajak Daerah umumnya dilakukan untuk menentukan kewenangan 

pemungutan pajak dan pemanfaatan atau penggunaannya serta untuk 

menghindari adanya pajak berganda (Rosdiana dan Irianto, 2014:63). 

c. Asas Pemungutan Pajak 

Pada saat memungut pajak harus memerhatikan asas-asas atau prinsip-

prinsip dalam memungut pajak. Sudah banyak para ahli yang 

mengemukakan mengenai asas-asas dalam memungut pajak, salah satunya 

adalah Adam Smith yang terkenal dengan “The Four Maxims”. Menurut 

Adam Smith dalam Soemitro (1988: 15) bahwa supaya peraturan pajak itu 

adil harus memenuhi empat syarat yaitu: equality dan equity, certainty, 
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convenience of payment, economics of payment. Berikut penjelasan 

mengenai empat syarat tersebut: 

1) Equality 

Equality atau kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang 

sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus 

dikenakan pajak yang sama. Contohnya pajak penghasilan, bukan 

orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak 

yang sama,tetapi orang orang yang mempunyai penghasilan kena 

pajak yang sama yang dikenakan pajak yang sama. 

2) Equity 

Equity dalam bahasa indonesia sering diterjemahkan dengan 

“keadilan”. Tetapi sebenarnya kurang tepat, sebab dalam bahasa 

Jerman ada pengertian: pertama, Gerechtigkeit, dan kedua, 

Billigkeit. Dalam bahasa Belanda adalah rechtvaardigheid dan 

billikheid. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah lawful dan 

equity. Bahasa Indonesia tidak mengenal perbedaan itu sehingga 

untuk kedua istilah tersebut digunakan kata “keadilan”. Soemitro 

membedakan istilah tersebut dengan menggunakan kata keadilan 

untuk Gerechtigkeit, dan kata kepatutan untuk Billigkeit. 

Gerechtigkeit digunakan untuk pengertian “keadilan” pada 

umumnya, dan kata Billigkeidigunakan untuk “keadilan” dalam 

kasus khusus atau kasus tertentu. 
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3) Certainty 

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-

undang, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat 

umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam 

undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti 

ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

4) Convenience of payment 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib 

pajak mempunyai uang, hal ini akan menyenangkan wajib pajak 

(convenience).  

5) Economics of collection 

Bahwa dalam melakukan pemungutan pajak, biaya pemungutan 

harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang 

masuk. 

Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2014:158-180) mengatakan 

bahwa ada empat asas dalam pemungutan pajak yaitu: (1) Equity/Equality, 

(2) Revenue Productivity, (3) Ease of Administration, (4) Neutrality. 

Mansury menyebutkan bahwa The Revenue Adequacy Principle adalah 

kepentingan Pemerintah, the Equity Principle adalah kepentingan 

masyarakat dan the Certainty Principle adalah untuk kepentingan 

pemerintah dan masyarakat. 
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1) Equity atau Equality 

Keadilan merupakan salah satu asas yang seringkali menjadi 

pertimbangan penting dalam memilih policy option yang ada 

dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan 

dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-

pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap 

orang membayar pajak sesuai dengan bagiannya (Rosdiana dan 

Irianto, 2014:159).  

2) Revenue Productivity 

Yaitu asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah, 

sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering 

dianggap sebagai asas terpenting. Hal ini juga sesuai dengan 

fungsi (budgetair) pajak yaitu sebagai pengumpul dana dari 

masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintah. Namun seharusnya dalam implementasi tetap harus 

perhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut tidak boleh terlalu 

tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. (Rosdiana 

dan Irianto, 2014:163-164).  

3) Ease of Administration 

Asas certainty, convenience, dan economy dimasukkan dalam 

satu asas yaitu the administrative principle hal ini dibahas dalam 

“The Encyclopedia Americana” (Rosdiana dan Irianto, 2014:164).  
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a. Asas Certainty 

Harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua 

Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara 

lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus 

dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek 

pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan 

bagaimana jumlah pajak yang terutang harus dibayar. Asas 

kepastian sangat penting karena jika ada ketidakpastian akan 

memperbesar potensi terjadinya dispute (perselisihan atau 

perbedaan pendapat) antara Wajib Pajak dan fiskus. 

b. Asas convenience 

Asas convenience (kemudahan atau kenyamanan) 

menyenangkan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah 

dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” atau 

memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji 

atau penghasilan lain seperti seperti saat menerima bunga 

deposito. 

c. Asas Efficiency 

Asas effisiensi dapat dilihat dari dua sisi fiskus pemungutan 

pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka 

pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada 

jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Bagi Wajib Pajak, 
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sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang 

harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. 

Singkatnya pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of 

taxation-nya rendah. 

d. Asas Simplicity 

Pada umumnya peraturan yang sebenarnya akan lebih pasti, 

jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Ketika 

menyusun suatu undang-undang perpajakan, maka harus 

diperhatikan juga asas kesederhanaa. 

4) Asas Neutrality 

Asas neutrality mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari 

distorsi baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap 

prosuksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. (Rosdiana dan 

Irianto, 2014:179). 

4. Sistem Perpajakan 

Sistem perpajakan yang baik harus ditopang oleh oleh dua hal, yaitu 

kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan, hal ini menyebabkan 

semakin kompleksnya dalam mendesain suatu sistem perpajakan (Rosdiana 

dan Irianto, 2014:83). Lalu menurut Nowak yang dikutip oleh Mansury dalam 

buku Rosdiana dan Irianto(2014: 84) menyebutkan bahwa sistem perpajakan 

terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu Tax Policy, Tax Law, dan Tax 

Administration. 
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1) Kebijakan Pajak (Tax Policies) 

Menurut Rosdiana dan Irianto (2014:84) kebijakan pajak adalah 

kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang 

luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, 

kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen 

pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan 

pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang 

berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax 

base, siapa-siapa yang dikenakan dan dikecualikan pajak, apa-apa 

yang dijadikan objek dan bukan objek pajak, bagaimana menentukan 

prosedur pelaksanaan kewajiban pajak yang terutang. 

2) Hukum Pajak (Tax Laws) 

Menurut Rosdiana dan Irianto (2014:119) hukum pajak adalah 

keseluruhan dari peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah 

untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali 

pada masyarakat dengan melalui kas negara. 

3) Administrasi Pajak (Tax Asministration) 

Implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, 

pada akhirnya bisa berjalan jika ada administrasi perpajakan. Salah 

satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat 

efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi fiskus dan 

Wajib Pajak. Sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika 

biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara 
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lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil 

daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Sisi Wajib Pajak, 

sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus 

dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannnya bisa seminimal mungkin. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya kepatuhan 

rendah (Rosdiana dan Irianto, 2014:103). 

5. Withholding Tax 

Menurut Pohan (2014:34) Suatu sistem pemungutan pajak, yang 

memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (withholder) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan presentasi 

tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima 

penghasilan. Pohan juga menjelaskan mengenai ciri-ciri Withholding Tax 

System yaitu: 

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari 

pemotongan atau pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau 

pihak pemungutpajak (Withholder). 

2) Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong (Withholder) bersifat aktif 

dalam menghitung memotong atau memungut, menyetorkan dan 

melaporkan sendiri pajak yang dipotong dipungutnya. 

3) Utang Pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak 

dan diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh 

pihakpemotong atau pihak pemungut pajak (Withholder). 
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Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam withholding 

taxadalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali 

pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak yang terutang untuk selutuh 

penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi wajib pajak. Pengkreditan 

tersebut akan dapat mengurangi total pajak terutang karena perhitungan pajak 

yang terutang berdasarkan jumlah penghasilan secara keseluruhan dari 

penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Sebab Wajib Pajak sudah pernah 

membayar pajak atas penghasilan tertentu melalui Withholder (pihak ketiga). 

(Rahayu, 2013:106). Lalu Rahayu dalam bukunya juga menjelaskan 

mengenai manfaat Withholding Tax System: 

1) Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar 

pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. 

2) Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah, tanpa 

mengeluarkan biaya. 

3) Merupakan penerapan prinsip convenience of tax system. 

4) Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek 

pajak). 

Menurut Rosdiana dan Irianto (2014:110) bahwa Withholding Tax 

Systemdapat memperkecil Cost Collection Efficiency Ratio (CCER), yaitu 

rasio perbandingan antara collection cost dengan tax revenue. Semakin kecil 

CCER, berarti pemungutan pajaknya semakin efisien. Suatu sistem 

pemungutan pajak tidak bisa dikatakan berhasil memenuhi asas revenue 
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productivity bila hanya dilihat dari besarnya tax revenue yang dikumpulkan 

karena harus dihitung dengan biaya pemungutannya. 

Soos (1991) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa terdapat dua prinsip 

dasar untuk mengatur penentuan atau pemilihan pihak pemotong atau 

pemungut. Pertama, pihak pemotong atau pemungut harus lebih sedikit 

jumlahnya daripada pembayar pajak. Kedua, pihak yang memiliki 

kemampuan akuntansi dan pembukuan yang diperlukan. Institusi atau entitas 

bisnis sulit untuk melakukan pemungutan dalam pendapatan bisnis jika 

dipandingkan dengan pihak pemotong gaji yang memotong gaji karyawan, 

karena pendapatan bisnis lebih abstrak daripada pendapatan gaji. Soos juga 

berpendapat bahwa badan hukum dan instansi pemerintah adalah orang yang 

paling cocok untuk ditunjuk sebagai pihak pemotong atau pemungut. Terkait 

dengan pemotong dan pemungut terdapat issu menyangkut biaya kepatuhan 

dan kompensasi pihak pemotong pemungut. Ada negara yang memberikan 

kepada pemotong atau pemungut contohnya China yang memberikan biaya 

layanan hingga 3% dari pajak yang dipotong atau pungut sebagai 

kompensasi, ada juga yang tidak memberikan kompensasi bagi pihak 

pemotong atau pemungut karena tidak dapat mempertimbangkan metode 

kompensasi yang adil dan sederhana. 

6. Pajak Pertambahan Nilai 

a. Pengertian  

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di 

daerah pabean, artinya beban pajak tersebutdapat dialihkan kepada pihak 
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lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat 

sebegai Pengusaha Kena Pajak (Priantara, 2012:422). Sedangkan menurut 

Rahayu dan Suhayati (2013:231) PPN merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya 

faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, 

menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau 

pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai 

adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah (value added) dari suatu 

proses produksi dan dikenakan atas konsumsi dalam daerah pabean 

disetiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Rosdiana dan Irianto 

(2014:222) nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di 

setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, 

termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. 

b. Karakteristik PPN 

Pranditara (2012:423) menjelaskan bahwa terdapat tujuh karakteristik 

dari PPN yaitu:  

1. Pajak Tidak Langsung  

Artinya beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain selaku 

pembeli barang atau penerima jasa karena PPN dikenakan dan 

dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli 

barang atau penerima jasa tersebut. 
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2. Pajak Objektif  

Timbulnya kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh 

adanya objek pajaknya. Kondisi subjektif tak dipertimbangkan. 

3. Multi-stage tax 

PPn dikenakan secara bertahap disetiap dan di seluruh rantai 

produksi dan distribusi. 

4. Non-Kumulatif 

Meskipun PPN adalah multi-stage taxtetapi PPN tidak bersifat 

kumulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan 

pajak masukan. 

5. Tarif Tunggal 

Tarif PPN sangat sederhana karena hanya ada tarif 10% untuk 

transaksi penyerahan barang atau jasa di dalam negeri atau 0% atas 

transaksi ekspor. 

6. Credit method 

PPN terutang adalah selisih PPN yang harus dipungut untuk 

transaksi penyerahan barang atau jasa di dalam negeri yang harus 

dikenakan PPN (Pajak Keluaran) dengan PPN yang telah dipungut 

sehubungan pembeli atau perolehan barang atau penerimaan jasa 

(Pajak Masukan).  

7. Konsumsi dalam negeri  

Atas impor barang atau jasa dari luar negeri dan transaksi jual beli 

di dalam negeri dikenakan PPN sedangkan ekspor tidak. 
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c. Kelebihan PPN 

Rosdianaet al (2011: 69) menjebarkan mengenai kelebihan dari PPN 

yaitu: 

1) Fiscal Advantages 

Bagi pemerintah, terdapat beberapa keuntungan menggunakan 

PPN. Pertama, karena cakupan yang luas yang meliputi seluruh 

jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya juga 

besar, Keduakarenasangat mudah untuk menimbulkan nilai tambah 

di setiap jalur produksi dan distribusi sehingga potensi 

pemajakannya semakin besar. Ketiga, dengan menggunakan sistem 

invoice (faktur pajak), lebih mudah untuk mengawasi pelaksanaan 

kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta mendeteksi adanya 

penyalagunaan hak pengkreditan Pajak Masukan. 

2) Psycological Advantages  

PPN umumnya sudah dimasukan ke dalam harga jual atau harga 

yang dibayar oleh konsumen, maka seringkali konsumen tidak 

menyadari bahwa dia sudah membayar pajak. 

3) Economic Advantages 

Keunggulan dari consumption-based taxation adalah netral 

terhadap pilihan seseorang apakah saving terlebih dahulu ataukah 

langsung mengonsumsikan penghasilan yang didapat. PPN juga 

diyakini dapat membentuk modal serta mendorong pertumbuhan 

ekonomi lebih cepat. Keunggulan lainnnya adalah PPN dapat 
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digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mempengaruhi 

produksi dan konsumsi pemerintah dapat menurunkan tarif PPN 

sehingga harga jual barang menjadi lebih murah. 

d. Mekanisme PPN 

PPN menggunakan metode perhitungan dengan cara mengkreditkan 

Pajak Masukan yang berasal dari transaksi pembelian BKP atau JKP 

dengan Pajak Keluaran yang berasal dari transaksi penjualan BKP atau 

JKP. Tata cara Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran 

adalah Pengusaha Kena Pajak mengurangkan atau mengkreditkan Pajak 

Masukan dalam suatu masa dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak 

yang sama. Apabila dalam Masa Pajak tersebut lebih besar Pajak 

Keluaran, kelebihan Pajak Keluaran harus disetorkan ke kas negara. 

Sebaliknya, apabila dalam Masa Pajak tersebut Pajak Masukan lebih besar 

dari Pajak Keluaran, kelebihan Pajak Masukan dapat dikompensasikan ke 

Masa Pajak berikutnya atau dimintakan restitusi (Priantara, 2012:436).  

e. Restitusi  

Pada prinsipnya apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya 

merupakan kelebihan pajak yang terlebih dahulu dikompensasikan ke 

Masa Pajak berikutnya, tidak langsung dikembalikan atau direstitusikan ke 

Pengusaha Kena Pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau 

disebut restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah yang telah 

dibayarkan dan yang telah dipotong atau dipungut pihak lain lebih besar 
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daripada jumlah pajak yang terutang atau kelebihan pembayaran pajak 

dapat terjadi jika telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya 

terutang (Priantara, 2012:466). 

Menurut Rahayau dan Suhayati (2012:239) penyebab dari lebih bayar 

PPN adalah sebagai berikut: 

1) Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor; 

2) Pengusaha Kena Pajak menjadi pemasok pengusaha di Kawasan 

Berikat atau Pengusaha Kena Pajak berstatus EPTE (Entrepot 

Produksi untuk Tujuan Ekspor); 

3) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP 

kepada konsumen yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut; 

4) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP 

kepada Pemungut PPN (Dana pembayaran berasal dari APBN); 

5) Kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha 

Kena Pajak. Lalu yang berhak mengajukan restitusi adalah 

konsumen yang salah dipungut pajak. hal ini biasanya disebut 

kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran 

pajak yang seharusnya tidak terutang. 

Pada prinsipnya Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan 

pengembalian atas kelebihan pajak pada akhir tahun buku, tetapi untuk 

restitusi PPN dikenal adanya fasilitas pengembalian pendahuluan 

kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak 

(Pengusaha Kena Pajak) dengen kreteria tertentu yakni Pengusaha Kena 
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Pajak berisiko rendah. Pengembalian pendahuluan maksudnya adalah 

memberikan restitusi pajak kepada Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) 

dimaksud pada masa-masa pajak yang mengalami kelebihan pembayaran 

pajak. Bagi yang tidak memenuhi kreteria maka restitusi akan dilakukan 

untuk perhitungan kelebihan pembayaran pajak selama satu tahun fiskal 

atau akhir tahun fiskal (tahun buku). Termasuk dalam pengertian akhir 

tahun buku adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran 

usaha (Priantara, 2012:467).  

Priantara (2012:467-468) mejelaskan bahwa proses yang dilakukan 

untuk Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persayaratan penerima 

fasilitas pengembalian pendahuluan adalah penelitian bukan pemerikaan. 

Pengusaha Kena Pajak yang dapat fasilitas pengembalian pendahuluan 

kelebihan pembayaran pajak: 

1) Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sesuai UU PPN 

Menurut Pasal 17C ayat 1 UU KUP dalam Priantara (2012:467) 

Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah:  

a) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor BKP berwujud; 

b) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP 

dan/atau JKP kepada Pemungut PPN; 

c) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP 

dan/atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. 

d) Pengusaha Kena Pajakyang melakukan ekspor BKP tidak 

berwujud; 

e) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor JKP; 

f) Pengusaha Kena Pajak yang masih dalam tahap belum 

berproduksi. 
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Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 

rendah, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan diatas harus 

memenuhi kreteria sebagai berikut: 

a) Pengusaha Kena Pajak merupakan Perusahaan Terbuka yang 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan 

saham disetornya diperdagangan di bursa efek di Indonesia; 

b) Pengusaha Kena Pajak merupakan perusahaan yang saham 

mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah; 

c) Produsen selain Pengusaha Kena Pajak yang tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyelidikan 

dalam jangka waktu 24 (dua Puluh empat) bulan terakhir. 

Persyaratan yang dimaksud  meliputi: 

- Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa PPN selama 12 (dua belas bulan terakhir); 

- Nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling 

sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi 

sendiri; dan 

- Laporan keuangan untuk dua tahun pajak sebelumnya 

diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

2) Pengusaha Kena Pajak dengan syarat tertentu sesuai Pasal 

17D UU KUP 

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu diantaranya 

adalah Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN 

dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan 

jumlah tertentu yang diatur dalam PMK Nomor 54/PMK.03/2009 

Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan 

Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan 

Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pajak, yaitu: 

a) Jumlah penyerahan menurut SPT Masa Pajak PPN untuk suatu 

Masa Pajak paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah); dan 

b) Jumlah lebih bayar menurut SPT Masa Pajak PPN paling 

banyak Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). 

7. Pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah. 

Menurut Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984 Pemungut PPN adalah 

bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan/atau 

penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi 

pemerintah tersebut. Pemungut PPN antara lain Bendaharawan Pemerintah, 

Kontraktor Kerjasama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Usaha 

Milik Negara.Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau 
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kontraktor atau Pemegang Kuasa 

atau Pemegang Izin, atau Badan Usaha Milik Negara. 

 Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 

563/KMK.03/2003, bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan 

dan Kas Negara yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau 

JKP oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha 

Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan 

melaporkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. 

Berdasarkan aturan ini maka jika BUMN melakukan penyerahan BKP 

dan/atau JKP kepada bendahara pemerintah dan KPPN maka kedudukan 

BUMN merupakan rekanan pemerintah sehingga ketika terjadi penyerahan 

BKP dan/atau JKP maka BUMN harus menerbitkan faktur pajak dan 

besarnya PPN yang terutang harus dipungut oleh bendahara pemerintah. Hal 

ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 45 tahun 2012 

yang menyatakan bahwa atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari BUMN 

kepada Pemungut PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM yang terutang tetap 

dipungut oleh Pemungut PPN yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP. 

Pada kasus ini yang berkedudukan sebagai pemungut adalah bendaharawan 

pemerintah yang menerima penyerahan BKP/JKP. 

Singkatnya, penyerahan BKP dan/atau JKP dari badan yang ditunjuk 

sebagai Pemungut PPN kepada Pemungut PPN yang lain, tidak dikecualikan 

dari objek pemungutan oleh Pemungut PPN. Apabila terjadi penyerahan 

BKPdan/atau JKP antar Pemungut PPN maka Pemungut PPN yang 
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melakukan penyerahan BKP/JKP bertindak sebagai Pengusaha Kena Pajak 

rekanan dan PPN yang terutang akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh 

Pemungut PPN yang menerima penyerahan BKP/JKP dan bukan pihak yang 

melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut. 

Menurut Mustari (2014) dalam penelitiannya menjelaskan setiap  

bulannya  pajak  keluaran PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dipungut  

oleh BUMN lain lebih besar dari pada pajak keluaran yang dipungut  sendiri. 

Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan  

dilakukan  ke BUMN lain akan  mengakibatkan perhitungan PPN PT Kereta  

Api Indonesia (Persero) selalu menjadi lebih bayar. Pajak Keluaran  

merupakan pajak yang dipungut oleh BUMN lain dengan membayarkan 

jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka  lakukan  ini  secara  

penuh tanpa melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan  

Pajak Masukannya. Hal ini menjelaskan bahwa jika lebih banyak bertransaksi 

dengan Pemungut PPN lain atau dalam hal ini adalah Bendaharawan 

Pemerintah akan menyebabkan lebih bayar. 

8. Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) 

Menurut Rosdiana dan Irianto (2014:176) biaya kepatuhan adalah biaya-

biaya atau beban-beban yang dapat diukur dengan nilai uang (tangible) 

maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (intangible) yang harus 

dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. Biaya kepatuhan 

(compliance cost) dibagi menjadi tiga yaitu : 
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a) Fiscal Cost 

Fiscal Costs atau Direct Money Costs adalah biaya atau beban yang 

dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung 

oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak perpajakan. 

b) Time Cost 

Time cost adalah biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. 

c) Psychological Cost 

Psychological Cost atau psychic cost adalah biaya psikologis (antara 

lain berupa stres/ketidaktenangan, kegelisahan, ketidakpastian) yang 

terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak 

perpajakan. 

9. Arus Kas 

Menurut Subramanyam (2011:91) kas merupakan saldo sisa dari arus kas 

masuk dikurangi arus keluar yang berasal dari periode-periode sebelumnya. 

Arus kas bersih atau cukup disebut arus kas, mengacu pada arus kas masuk 

dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Arus kas berbeda dengan 

ukuran kinerja akrual. Ukuran arus kas mengakui arus kas masuk saat kas 

diterima walaupun belum tentu telah dihasilkan, dan mengakui arus kas 

keluar saat arus kas dibayarkan walaupunbeban belum terjadi. Laporan arus 

kas melaporkan ukuran arus kas untuk tiga aktivitas utama dalam aktivitas 

usaha : operasi, investasi, dan pendanaan.  
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1) Aktivitas Operasi 

Subramanyam (2011:93) aktivitas operasi merupakan aktivitas 

perusahaan yang terkait dengan laba. Selain pendapatan dan beban 

yang disajikan dalam laba rugi, aktivitas operasi juga meliputi arus 

kas masuk dan arus kas keluar bersih yang berasal dari aktivitas 

operasi terkait, seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi 

dalam persediaan dan perolehan kredit. Menurut Harrison Jr et al 

(2013:175) aktivitas operasi merupakan yang paling penting dari 

ketiga kategori karena merefleksi inti organisasi. Perusahan dikatakan 

berhasil jika menghasilakan sebagian besar kasnya dari aktivitas 

operasi.  

2) Aktivitas Investasi  

Subramanyam (2011:94) aktivitas investasi merupakan cara untuk 

memperoleh dan menghapuskan aset non-kas. Aktivitas ini 

merupakan cara untuk memperoleh dan menghapuskan aset non-kas. 

Aktivitas ini meliputi aset yang diharapkan untuk menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aset 

tetap dan investasi dalam efek. Aset ini juga meliputi pemberian 

pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. Menurut Harrison Jr et al 

(2013:175) aktivitas investasi penting bagi operasi jangka menengah 

dan jangka panjang perusahaan, karena merepresentasikan sejauh 

mana investasi telah dilakukan atas sumber daya yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan laba dan arus kas masa depan. 
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3) Aktivitas Pendanaan  

Subramanyam (2011:94) aktivitas pendanaan adalah cara 

mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung 

aktivitas usaha. Aktivitas ini meliputi perolehan pinjaman dan 

pelunasan dana dengan obligasi dan pinjaman lainnya. Aktivitas ini 

juga meliputi kontribusi dan penarikan oleh pemilik serta 

pengembalian atas investasi (deviden). Menurut Harrison Jr et al 

(2013:176) aktivitas pendanaan penting untuk membantu pembaca 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh penyedia 

modal kepada entitas. 

Tabel 3 Kelas Utama Penerimaan Kas dan Pembayaran Kas pada 

Laporan Arus Kas 

Penerimaan Kas Aktivitas Bisnis Pengeluaran Kas 

1.  Penagihan dari 

pelanggan 

2.  Penerimaan bunga 

dan deviden. 

3.  Penjualan investasi 

jangka pendek. 

4.  Penerimaan operasi 

lainnya. 

Aktivitas Operasi 

1.  Pembayaran kepada   

pemasok. 

2.  Pembayaran kepada 

karyawan. 

3.  Pembayaran bunga 

dan pajak. 

4.  Pembelian investasi 

jangka pendek. 

1.  Penjualan PPE 

2.  Penjualan investasi 

jangka panjang 

3.  penagihan pinjaman 

dari pihak lain 

Aktivitas Investasi 

1.  Akuisisi PPE 

2.  Pembelian investasi 

jangka panjang 

3.  Memberikan 

pinjaman kepada 

pihak lain. 
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1.  Penerbitan saham 

2.  Penjualan semen 

triasuri 

3.  Hasil dari pinjaman 

dan utang. 

Aktivitas Pendanaan 

1.  Pembayaran 

deviden. 

2.  Pembelian 

kembalian saham. 

3.  pembelian saham 

treasuri 

4.  pembayaran jumlah 

pokok utang. 

Sumber : (Harrison Jr, 2013:176) 

Menurut Harrison Jr (2013:177) arus kas operasi mempengaruhi neraca 

aset lancar dan kewajiban lancar. Arus kas investasi mempengaruhi neraca 

aset tidak tetap. Arus kas pendanaan mempengaruhi neraca kewajiban tidak 

lancar dan ekuitas pemegang saham. Subramanyam (2011:102) 

Subramanyam (2011:102) informasi arus kas memiliki beberapa 

implikasi pada analisis keuangan. Salah satu implikasi yang signifikan adalah 

keterbatasan pelaporan arus kas. Berikut beberapa keterbatasan pelaporan 

arus kas saat ini: 

1) Tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang 

terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. 

2) Bunga dan deviden yang diterima serta bunga yang dibayarkan 

dikelopokan sebagai arus kas operasi. Banyak pengguna laporan 

menganggap bunga yang dibayar arus kas keluar pendanaan, serta 

bunga dan deviden yang diterima sebagai arus kas masuk investasi. 

3) Pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Pengelompokan ini 

dapat mendistorsi analisis atas masing-masing dari ketiga aktivitas 
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jika manfaat atas biaya pajak yang signifikan dialokasikan pada 

aktivitas tersebut dengan cara tidak proporsional 

4) Pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum 

pajak (bukan setelah pajak) dari aktivitas operasi mendistorsi analisis 

atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Hal ini disebabkan pajak 

yang terkait tidak dipindahkan, melainkan tertinggal dalam total 

beban pajak dalam aktivitas operasi. 

Tujuan laporan arus kas menurut Subramanyam (2011:92) adalah 

menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu 

periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas 

dengan memisahkan arus kas menjadi aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan. Sedangkan menurut Harrison Jr (2013:173) tujuan arus kas adalah 

untuk memprediksi arus kas masa depan, mengevaluasi keputusan 

manajemen, dan menunjukkan hubungan antara laba bersih dan arus kas. 

Syamsuddin (2011:43) Net Working Capital merupakan selisih dari 

aktiva lancar dengan utang lancar. Apabila perusahaan bermaksud untuk 

mencari pinjaman jangka panjang, maka kreditur menetapkan beberapa 

persyaratan dimana salah satunya adalah penetapan jumlah minimum net 

working capitalyang harus tetap dipertahankan. Hal ini digunakan untuk 

memaksa perusahaan agar tetap mempertahankan jumlah “operating liqudity” 

pada tingkat tertentu serta untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang 

dilakukan oleh perusahaan. Jumlah net working capital yang semakin besar 

menunjukan tingkat likuiditas yang semakin tinggi pula. 
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Syamsuddin (2011:201) jika perusahaan tidak dapat mempertahankan 

“tingkat modal kerja yang memuaskan”, maka sangat kemungkinan akan 

berada dalam keadaan insolvent atau tidak mampu membayar kewajiban-

kewajiban yang sudah jatuh tempo dan bahkan mungkin terpaksa harus 

dilikuidir (bangkut). Aktiva lancar harus cukup besar untuk dapat menutup 

utang lancar sedemikian rupa, sehingga menggambarkan adanya tingkat 

kemampuan (marging of safety) yang memuaskan. Syamsuddin (2011:206) 

semakin besar jumlah net working capital yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Bisa dikatakan, 

semakin besar jumlah net working capitalsemakin likuid keadaan perusahaan 

dan oleh karena itu akan semakin kecil risiko untuk berada dalam keadaan 

technical insolvency (ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban 

lancar/utang-utang pada saat jatuh tempo). Sebaliknya semakin kecil net 

working capitalakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan . 

Rosdiana dan Irianto (2014:100) menjelaskan bahwa Pemungutan PPN 

dapat mengganggu arus kaskarena sesungguhnya uang yang dipungut dari 

PPN seharusnya bisa ada di kas perusahaan hingga akhir tahun dan dapat 

digunakan untuk keperluan perusahaan terlebih dahulu. Simader (2010) juga 

menyebutkan bahwa Arus Kas (Cashflow) Wajib Pajak juga terkena imbas 

dari lebih bayar yang diakibatkan dari Withholding Tax System yang 

diterapkan oleh pemerintah.  Hal ini berkaitan juga dengan opportunity cost. 
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10. Opportunity Cost 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan 

opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya atas kesempatan atau peluang 

yang hilang (manfaat atau keuntungan yang sebenenarnya dapat diperoleh 

dari kesempatan atau peluang tersebut jika kesempatan atau peluang tersebut 

tidak hilang). Opportunity cost bukan merupakan biaya yang benar-benar 

dikeluarkan, karenanya tidak pernah dicatat dalam pembukuan. Pada 

Pemungutan PPN, jika biaya yang dikeluarkan pada saat proses pemungutan 

digunakan untuk melakukan investasi, tentunya dapat menambah penghasilan 

bagi perusahaan. Dari sisi pemerintah, opportunity cost terjadi dalam bentuk 

hilangnya potensi tambahan penerimaan PPh Badan, PPN dan PPh Pasal 21.  

Jika pemerintah tidak menjadikan active income atau business income 

sebagai withholding tax, maka pelaku usaha dapat menggunakan arus kas 

tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu opportunity cost juga 

bisa diinvestasikan oleh perusahaan misalnya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia SBI. Bagi pemerintah juga menjadi tambahan penerimaan PPh 

Final atas bunga SBI. (Rosdiana dan Iriawan, 2014:100).  

Menurut Ross et al (2016: 209) biaya kesempatan (opportunity cost) juga 

dapat terjadi jika perusahaan memegang kas yang melebihi jumlah minimul 

yang diperlukan biaya kesempatan dari kelebihan kas adalah pendapatan 

bunga yang seharusnya dapat diperoleh dalam penggunaan terbaik 

selanjutnya, seperti investasi dalam efek yang diperdagangkan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Sakaran dalam buku Sugiyono (2005:65) mengemukakan bahwa kerangka 

berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah. Kerangka pemikiran 

dari penelitian ini bermula membahas mengenai PPN yang diadopsi di Indonesia 

menganut Withholding Tax System. Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN 

menyebabkan BUMN memiliki dua peran yaitu Withholder (pihak ketiga) dan 

Wajib Pajak. BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi menjadi mitra utama 

dari proyek-proyek besar pemerintah baik pusat maupun daerah, maka dari itu 

BUMN bidang jasa konstruksi banyak bertransaksi dengan Pemungut PPN 

(Bendaharawan Pemerintah). Pada kenyatannya Withholding Tax System 

menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah, Withholder, dan Wajib 

Pajak. 

BUMN yang bergerak dibidang konstruksi yang memiliki dua peran dalam 

Withholding Tax System PPN mengakibatkan memiliki dua kerugian pula yaitu 

sebagai Withholder yaitu ada administrative cost yang harus dikeluarkan karena 

harus mengadministrasikan kewajiban perpajakan pihak lain dan terdapat biaya 

kepatuhan yang harus dikorbankan untuk itu. Terlebih lagi jika withholder 

kedapatan gagal untuk melaksanakan kewajibannya harus menerima sanksi 

perpajakan. BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi juga memiliki 

kerugian dalam perannya sebagai Wajib Pajak. Salah satu kerugian bagi Wajib 

Pajak adalah dapat menyebabkan lebih bayar akibat bertransaksi dengan 

Pemungut PPN. Lebih bayar yang terjadi dapat menimbulkan: Pertama, timbulnya 
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biaya kepatuhan khususnya dalam meminta pengembalian kelebihan pajak. 

Kedua, menganggu arus kas Wajib Pajak. Ketiga, terdapat opportunity cost dari 

proses pengembalian kelebihan pajak. Atas permasalahan tersebut perlu dilakukan 

evaluasi terhadap kebijakan pemungutan PPN yang terjadi pada BUMN dibidang 

jasa konstruksi. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1: Kerangka Pikir 

Sumber: Data Diolah, 2018 

BUMN bidang jasa konstruksi yang sering 

bertansaksi dengan Pemungut PPN 

(Bendaharawan Pemerintah) 

 

PPN menggunakan Withholding Tax System 

BUMN memegang dua peran dalam Withholding 

Tax System PPN yaitu sebagai Pemungut dan 

Wajib Pajak 

 

Keuntungan dan Kerugian Withholding Tax 

System bagi:  

1. Pemerintah,  

2. Withholder,  

3. Wajib Pajak.  

 

Kerugian BUMN bidang jasa konstruksi sebagai 

Withholder dan Wajib Pajak 

 

Evaluasi Kebijakan Pemungutan PPN pada 

Perusahaan Konstruksi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik 

(Gunawan, 2014:79). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitianyang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 

2014:80). Menurut Bogdan dan Bilken dalam Sugiyono (2017:13) karakteristik 

penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif melakukan analisis data secara 

induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif agar dapat memahami permasalahan terkait 

kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi dan karena 

penelitian menekankan analisisnya pada proses penyimpulan yang berupa 

induktif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Tohirin (2016:22) studi 

kasus digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang 

suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti. Peneliti menggunakan 

pendekatan studi kasus karena berfokus pada fenomena yang terjadi pada BUMN 

bidang jasa konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) secara utuh dan menyeluruh 

pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. 
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B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pemungutan PPN pada BUMN 

bidang konstruksi konstruksi dan berusaha untuk menganalisis dampak atau 

pengaruh lebih bayar terhadap arus kas dan biaya kepatuhan. Berikut adalah 

penjabaran dari fokus penelitian ini: 

1. Identifikasi permasalahan dalam kebijakan pemungutan PPN pada 

BUMN bidang konstruksi terkait: 

a. Penyusunan kebijakan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

b. Pelaksanaan kebijakan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

c. Perhitungan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi 

d. Evaluasi kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa 

konstruksi ditinjau dari asas pemungutan pajak Equity atau Equality, 

Revenue Productivity, Ease of Administration, dan Neutrality. 

e. Evaluasi penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN ditinjau dari 

sudut pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. 

f. Fenomena lebih bayar PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

2. Evaluasi dampak lebih bayar PPN terhadap arus kas perusahaan dan 

opportunity cost. 

a. Simulasi arus kas BUMN bidang jasa konstruksi. 

b. Perhitungan opportunity cost 

3. Evaluasi dampak lebih bayar PPN terhadap biaya kepatuhan (Compliance 

Cost). 

a. Fiscal Cost atau Direct Money Cost. 
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b. Time Cost. 

c. Psychological Cost 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penelitin guna mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahan Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa konstruksi 

yaitu adalah PT Hutama Karya (Persero). Pemilihan lokasi penelitian ini 

karena PT. Hutama Karya (Persero) merupakan salah satu BUMN bidang 

jasa konstruksi yang besar. Tujuan dari pemilihan lokasi penelitian ini 

adalah untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pemungutan 

PPN yang dialami BUMN bidang jasa konstruksi dan menganalisisnya 

terkait fenomena lebih bayar yang akan dikaitkan terhadap arus kas dan 

biaya kepatuhan.  

2. Badan Kebijakan Fiskal, lokasi penelitian ini dipilih untuk mengonfirmasi 

dan mengkaji mengenai masalah yang terdapat pada kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. Badan Kebijakan 

Fiskal juga sebagai badan yang dimintai rekomentasi apabila ini membuat 

suatu kebijakan. 

3. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, lokasi penelitian ini 

dipilih guna mengonfirmasi terkait permasalahan yang terdapat dalam 

pemungutan PPN dan mencocokan data yang sudah didapat dari PT 

Hutama Karya (Persero) dengan data yang terdapat pada Kantor 
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Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat tempat PT Hutama Karya 

(Persero) terdaftar. Agar data yang didapat bahwa benar adanya. 

4. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, lokasi penelitian ini guna untuk 

mengonfirmasi dan mengkaji mengenai masalah yang terdapat pada 

kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

Pemilihan lokasi ini adalah karena DJP Pusat sebagai instansi yang 

berwenang membuat kebijakan pungutan PPN khusunya pada BUMN. 

 

D. Sumber Data 

Data adalah penjelasan tentang suatu hal yang berbentuk nyata maupun yang 

masih berupa pemikiran. Data ini akan dijadikan sebagai acuan atau sumber 

informasi dalam penelitian. Data tersebut termasuk informasi, angka, maupun 

keterangan fakta yang mendukung jalannya penelitian. Data yang dikumpulkan 

harus relevan atau berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data 

yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang didapat dan dikumpukan peneliti secara langsung dari objek 

yang diteliti disebut data primer (Ahmadi, 2016:108). Sumber primer adalah 

informasi-informasi yang langsung diberikan kepada peneliti. Selain itu, juga 

diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan interview. Data primer 

dari penelitian ini berupa pertanyaan, keterangan dan jawaban pihak-pihak 

yang telah peneliti wawancara tentang fokus permasalahan yang diangkat dari 

penelitian evaluasi kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa 
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konstruksi. Data Primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara yang 

harus diolah lebih lanjut. Wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada 

narasumber dari: 

a) Manager Pajak divisi akuntasi dan keuangan PT Hutama Karya 

(Persero). 

b) Account Representative (AR) PT Hutama Karya (Persero) di Kantor 

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. 

c) Badan Kebijakan Fiskal pada Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I 

Subbidang PPN. 

d) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Direktorat Peraturan 

Perpajakan 1, Subdit PPN Dagang Jasa, Seksi PPN  Jasa 

2. Data Sekunder 

Data yang diambil dari pihak kedua disebut dengan data sekunder 

(Ahmadi, 2016:112). Data ini diperoleh tidak secara langsung dari sumber 

informan, tetapi didapatkan dari pihak lain yang sudah ada yang membantu 

jalannya penelitian dan berupa data yang telah diolah. Sumber data sekunder 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti. Data 

sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen sekaligus laporan yang 

berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sumber data sekunder 

yang diperoleh adalah: 

a) Laporan keuangan PT. Hutama Karya (Persero) 2015 

b) SPT Masa PPN PT. Hutama Karya (Persero) bulan Januari, Februari, 

Maret Tahun 2015 
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c) Penerimaan PPN dari Pemungut PPN tahun 2011-2017 

d) Jumlah BUMN jasa konstruksi yang mengalami lebih bayar PPN di 

Tahun Terima SPT 2017. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah hal yang mempengaruhi kualitas dari 

penelitian, dan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan 

(Sugiyono, 2005:156). Sesuai dengan fokus penelitian yang sudah peneliti susun, 

maka teknik penelitian yang akan digunakan dan dijalankan oleh peneliti yaitu 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan triangulasi 

tentang evaluasi kebijakan Pemungutan PPN pada BUMN bidangjasa konstruksi 

studi pada PT Hutama Karya (Persero). 

1. Wawancara 

Menurut Setyadi dalam buku Gunawan (2014:160) wawancara adalah 

suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan 

proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 

Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur untuk 

mengetahui apa yang belum peneliti ketahui oleh sebab itu peneliti harus 

membuat kerangka pertanyaan. Metode wawancara dengan para pihak yang 

bersangkutan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu diperlukan pedoman 

wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-

pihak berikut: 
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a. Pihak PT. Hutama Karya (Persero) khususnya pada bagian pajak, 

divisi akuntansi selaku pelaksana kebijakan 

b. Pihak AR PT. Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana kebijakan 

c. Pihak DJP Pusat khususnya pada Direktorat Peraturan Perpajakan 1 

selaku pembuat kebijakan 

d. Pihak BKF khususnya pada Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I 

Subbidang PPN selaku pihak yang dimintai rekomendasi dalam 

pembuatan kebijakan. 

2. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono dalam buku Gunawan (2014:176) dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen ini bermanfaat 

sebagai alat pendukung dari hasil wawancara, serta temuan baru yang tidak 

ditemukan saat wawancara. Penelitian ini menyajikan data pendukung 

berupa: 

a. Laporan keuangan PT. Hutama Karya (Persero) 2015 

b. SPT Masa PPN PT. Hutama Karya (Persero) bulan Januari, Februari, 

Maret Tahun 2015 

c. Penerimaan PPN dari Pemungut PPN tahun 2011-2017 

d. Jumlah BUMN jasa konstruksi yang mengalami lebih bayar PPN di 

Tahun Terima SPT 2017. 
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3. Studi Kepustakaan 

Sugito (2009:22) Studi kepustakaan berfungsi sebagai dasar ilmiah 

terhadap permasalahan yang dicoba. Suwartono (2014:149) untuk penelitian 

studi kasus bahan hasil kajian literatur bermanfaat untuk memberikan wawasan 

tentang objek kajian dan membimbing arah penelitian. Berikut studi 

kepustakaan yang digunakan: 

a. Asas Pemungutan Pajak menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet 

Irianto 

b. Asas Pemungutan Pajak menurut Rochmat Soemitro 

c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tenateng PPN dan PPnBM 

d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP 

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012  

f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003  

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009  

h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012  

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan 

untuk mengumpulkan data (Afrizal, 2016:134). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Peneliti Sendiri  

Menurut Sugiyono (2005) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan komponen penting 

dari penelitian karena peneliti yang merumuskan suatu masalah, menetapkan 

metode penelitian yang dipakai, mengumpulkan data, menganalisis data 

sampat mendapatkatkan kesimpulan dari peneliti. Peneliti merupakan motor 

penggerak dalam sebuah penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

Menurut (Ahmadi, 2016:134) pedoman wawancara ialah sebuah daftar 

pertanyaan yang diselidiki dalam suatu proses wawancara. Pedoman 

wawancara memudahkan peneliti dengan pihak informan dalam melakukan 

tanya jawab sehingga proses wawancara lebih jelas, terarah, tidak 

menyimpang dari fokus penelitian serta dapat mencapai tujuan yang 

dirancang dalam penelitian. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai 

kerangka dasar pemikiran dalam pelaksanaan wawancara. Selain itu, untuk 

menunjang dan mendukung keingintahuan peneliti dapat melakukan 

improvisasi dalam pelaksanaan wawancara demi mendapatkan data yang 

dibutuhkan, selama tidak melenceng dari kerangka dasar pemikiran yang 

telah disusun. 

3. Catatan Lapangan  

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Ahmadi (2016:189) 

menjelaskan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 

peneliti dengan, lihat, alami dan pikirkan dalam pengumpulan data serta 
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merefleksikan pada data dalam sebuah studi kualitatif. Catatan lapangan yang 

digunakan peneliti dalam kegiatan wawancara ataupun kejadian-kejadian 

tertentu yang berhubungan dengan pemungutan PPN. 

 

G. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2014:210) analisis data adalah 

proses pencairan dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-

catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan apa yang ditemukan. 

Analisi data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai 

mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting 

atau tidak. Kegiatan analisis data akan dilakukan setelah data yang diperlukan 

terkumpul. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap 

data yang ada tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Fungsi dari analisis data 

yaitu mengubah data mentah menjadi suatu bentuk data yang didapat ditunjukan 

dan dijelaskan, serta dapat membantu memecahkan masalah ataupun memberi 

solusi dan saran untuk mencapai tujuan yang telah disusun dalam penelitian ini. 

Analisis data yang dilakukan menggunakan teori dari Miles dan Huberman 

dengan interaktif model. Tujuan peneliti menggunakan tahap analisis dari Miles 

dan Huberman dengan interaktif model adalah agar memperoleh data yang 

didapat lengkap, menyeluruh dan akurat sehingga dapat menghasilkan kesimpulan 

yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu evaluasi pemungutan PPN pada bidang 

jasa konstruksi. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah: 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pada 

penelitian ini, analisis dilakukan dimulai sejak pengumpulan data dilakukan 

hingga setelah pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data, peneliti akan 

menganalisis data yang didapat nemun apabila data tersebut masih belum 

jelas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian lebih lanjut sehingga data 

yang didapat nantinya akan lebih jelas dan dianggap kredibel.  

2. Reduksi Data  

Peneliti berfokus pada hal-hal pokok, penting, serta mencari pola segala 

data dan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Reduksi data ini 

adalah proses pemilihan, penyederhanaan, meringkas, mengarahkan, 

membuang data yang tidak perlu dari informasi data mentah yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan dan mengorganisasikan data sehingga dapat 

ditarik kesimpulan final yang dapat diverifikasi. Langkah ini dilakukan untuk 

memilih data yang relevan untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab 

pertanyaan dari penelitian. Data akan disusun secara sistemati dan dijabarkan. 

Singkatnya, reduksi data berguna untuk analisis data yang menajamkan dan 

menggolongkan data dan informasi yang diperoleh. 

3. Penyajian Data 

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti untuk melanjutkan 

penelitiannya adalah melakukan penyajian data. Peneliti menjadikan satu atau 

menggabungkan seluruh data dan informasi yang telah direduksi, maka suatu 
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susunan teks naratif ataupun gambar, grafik, matrik, serta tabel akan menjadi 

dasar untuk peneliti menarik kesimpulan dan penentuan langkah peneliti 

selanjutnya. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang tadinya 

mentah dan sulit untuk dipahami, menjadi susunan rapi kesatuan data dan 

informasi matang yang mudah dipahami. 

4. Menarik Kesimpulan atau Memverifikasi 

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan, dengan 

menarik kesimpulan peneliti akan mendapatkan garis besar dari keseluruhan 

peneliti yang telah dilakukan. Sebagian besar penelitian, kesimpulan akan 

menjawab rumusan masalah yang dibuat di awal oleh peneliti. Kesimpulan 

merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan itu dapat berupa 

deskripsi atau penjelasan suatu objek yang masih kurang jelas, sehingga jika 

telah diteliti akan semakin jelas, berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. 

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara berkelanjutan karena 

kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak terbukti 

kebenarannya. Namun jika kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dengan 

valid dan konsisten, maka termasuk dalam kesimpulan yang kredibel. 
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Gambar 2: Tahap Analisis Data (Intraktif Model) 

Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Afrizal (2016:180), diolah oleh 

peneliti (2018). 

 

H. Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah 

dengan menggunakan pendekatan metode ganda (Gunawan, 2014:219). Tohirin 

(2016:72) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai 

pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Moleong 

(2014:330) triangulasi dengan sumber berati membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi dengan cara salah satunya adalah 

membendingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang. Jadi dapat disimpulkan triangulasi sumber yakni langkah untuk 

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber. Jika 

mengumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda, mungkin akan menghasilkan 

pandangan baru bagi peneliti untuk dapat memastikan kebenaran hasilnya untuk 

menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Sumber yang akan digunakan dari 

penelitian ini adalah BUMN bidang jasa kontruksi, AR dari BUMN tersebut yang 

terdapat di KPP, DJP Pusat sebagai pembuat kebijakan, dan Badan Kebijakan 

Fiskal sebagai badan yang dimintai rekomendasi dalam pembuatan kebijakan. 
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Gambar 3: Triangulasi Sumber Penelitian 

Sumber: Data diolah 2018 

 

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dengan pembuat 

kebijakan dan pelaksana kebijakan. Sedangkan triangulasi metode menurut 

Moleong (2014:331) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data salah satunya 

dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan triangulasi metode 

dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan metode wawancara, studi 

kepustakaan dan analisa dokumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan 

pasti. Tetapi tidak semua menggunakan tiga metode, bisa jadi wawancara dengan 

dokumentasi atau wawancara dengan studi kepustakaan 

 

 

 

 

Gambar 4: Triangulasi Metode Penelitian 

Sumber: Data diolah 2018 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda yaitu PT. Hutama Karya 

(Persero), Direktorat Jenderal Pajak Pusat (DJP  Pusat), Badan Kebijakan Fiskal, . 

Dibawah ini adalah gambaran umum mengenai lokasi penelitian. 

1. Gambaran Umum PT. Hutama Karya (Persero). 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Logo PT. Hutama Karya (Persero) 

Sumber: Company Profile PT. Hutama Karya (Persero) 

 PT Hutama Karya (Persero) adalah perusahaan milik Negara atau yang 

disebut BUMN, perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang 

Construction services, EPC & Investment 

a. Tujuan 

Adapun tujuan dan fungsi dari PT. Hutama Karya (Persero) adalah: 

1)   Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 

Nasional pada umumnya, dan penerimaan Negara pada 

khususnya.
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2)   Mengejar keuntungan. 

3)   Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang/ jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup 

orang banyak. 

4)   Menjadi perintis usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi. 

5)   Berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

b. Gambar Struktur Organisasi 
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Gambar 6: Struktur Organisasi PT. Hutama Karya (Persero) 

Sumber: Company Profile PT. Hutama Karya (Persero 

c. Wilayah Operasi Perusahaan 

Gambar 7: Wilayah Operasi PT. Hutama Karya (Persero) 

Sumber: Company Profile PT. Hutama Karya (Persero) 

 

2. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak Pusat 

a. Lambang dan Identitas Direktorat Jenderal Pajak Pusat 
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Gambar 8: Logo Direktorat Jenderal Pajak Pusat 

Sumber: edukasi.pajak.go.id 

DJP Pusat memiliki lambang dengan tulisan “CAKTI BUDDHI 

BHAKTI”. Tulisan tersebut berarti: “dengan segala kekuatan, tenaga, 

pikiran, dan dengan budi yang luhur, kami berbakti kepada Negara”. 

Secara keseluruhan DJP sebagai aparatur negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan pancasila mempunyai tugas dalam bidang perpajakan dan 

dalam kas negara berusaha dengan segala daya upaya agar fungsi pajak 

baik budgeter maupun mengatur dapat terlaksana sebaik-sebaiknya 

berdasarkan Tridharma Pemajakan dengan tingkat conyunctuur guna 

mencapai masyarakat adil dan makmur, materill dan spiritual, sesuai 

dengan tujuan Undang-Undang 1945.  

Prisai berbentuk segi lima melukiskan dasar negara yaitu pancasila, 

sayap berkembang yang berbulu lima menunjukan kemegahan negara  dan 

sebagai pendorong para pegawai DJP menjalankan tugasnya dengan 

bertujuan memelihara tetap berkembangnya sayap negara. Bejana emas 

berarti tempat pengumpulan uang negara (fiskus), libra bermakna tentang 

keadilan. Padi tujuh belas butir dan delapan kelompok bunga kapas 

melambangkan cita-cita kemakmuran negara. Tiga gelombong melukiskan 

bahwa DJP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Tridharma 

pemajakan meliputi seluruh subjek pajak, objek pajak yang semestinya, 

dan tepat pada waktunya. Gelombang berarti bahwa fiskus mengatur dan 

memperlunak conyunctuur.  
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b. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Pusat 

Sumber: edukasi.pajak.go.id 

Organisasi DJP Pusat terbagi menjadi unit kantor pusat dan unit kantor 

operasional. Kantor pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 

Direktorat, dan Jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri 

atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan (KPDDP). DJP Pusat memiliki lebih dari 500 unit kantor 

operasional dan lebih dari 32.000 orang  pegawai yang tersebar diberbagai 

daerah. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk 
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melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya 

semakin berat. Berikut adalah Tugas Unit dan jabatan di kantor DJP Pusat:  

1) Sekretariat Direktorat Jenderal, tugasnya melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP 

2) Direktorat Peraturan Perpajakan I, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan 

KUP, Penagihan Pajak dan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta Pajak 

Tidak Langsung Lainnya, PBB dan BPHTB 

3) Direktorat Peraturan Perpajakan II, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan 

PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan 

hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan 

4) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pemeriksaan dan penagihan pajak 

5) Direktorat Penegak Hukum, tugasnya adalah merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan 

hukum perpajakan 

6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan 

hukum perpajakan 
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7) Direktorat Keberatan dan Banding, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan 

dan banding 

8) Direktorat Potensi, Kepatuhan, & Penerimaan Pajak, tugasnya 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan 

9) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, 

tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat 

10) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, tugasnya merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

teknologi informasi perpajakan 

11) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya 

Aparatur, tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi 

sumber daya aparatur 

12) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, 

tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi 

13) Direktorat Transformasi Proses Bisnis, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

transformasi proses bisnis 
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14) Direktorat Perpajakan Internasional, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan 

internasional 

15) Direktorat Intelijen Perpajakan, tugasnya merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen 

perpajakan 

16) Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak, tugasnya 

mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan 

intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian 

17) Tenaga Pengkajian Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum 

Perpajakan, tugasnya  mengkaji dan menelaah masalah di bidang 

pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan 

penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian 

18) Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penerbitan Sumber Daya 

Manusia, tugasnya  mengkaji dan menelaah masalah di bidang 

pembinaan dan penerbitan sumber daya manusia, serta memberikan 

penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian 

19) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, tugasnya  mengkaji 

dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta 

memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian 

Tugas Unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, 

pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta 
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penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Jumlah Kanwil DJP Unit ini 

dibedakan atas:  

1) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang 

berlokasi di Jakarta 

2) Kanwil DJP selain DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta 

Khusus yang lokasinya tersebar diseluruh wilayah Indonesia 

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini ddapat dibedakan berdasarkan 

segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:  

1) KPP Wajib Pajak Besar, khuss mengadministrasikan Wajib Pajak 

Besar nasional yang jumlahnya ada empat unit 

2) KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak Besar regional 

dan Wajib Pajak Besar khusus yang meliputi bdan dan orang asing, 

penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa yang 

jumlahnya ada 19 Unit 

3) KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi yang jumlahnya 

sebanyak 309 unit 

KP2KP bertugas untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di 

daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP. Jumlah KP2KP 

sebanyak 207 unit. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJP saat ini adalah Pusat 

Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor 

Pengolahan data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). PPDDP yang 

berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas penerimaan, pemindaian, 
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perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi perpajakan. KPDDP mempunyai tugas yang sama, 

saat ini DJP mempunyai 2 unit KPDDP yang berlokasi di Makassar dan 

Jambi.  

3. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal 

a. Tugas dan Fungsi 

BKF tentunya memiliki tugas dan fungsi secara umum. Tugas dari 

BKF adalah menyelengarakan perumusan, penetapan, dan pemberian 

rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari BKF terdiri dari 

enam fungsi yaitu sebagai berikut:  

1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan 

perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta 

kerjasama ekonomi dan keuangan internasional 

2) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal 

dan sektor keuangan 

3) Pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional 

4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor 

keuangan serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional 

5) Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 
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b. Lambang dan Identitas Badan Kebijakan Fiskal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Logo Badan Kebijakan Fiskal 

Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id 

BKF merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran startegis sebagai 

perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas 

meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, 

sektor keuangan dan kerjasama Internasional. Lambang BKF sendiri 

masih mengikuti lambang dari Kementerian Keuangan. Lambang atau 

loga tersebut merupakan simbol dengan motto “Nagara Dana Rakca” yang 

artinya penjaga keuangan negara. Secara keseluruhan makna dari lambang 

tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan 

menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian 

Keuangan.  
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Logo atau lambang itu sendiri berbentuk segi lima yang di dalamnya 

terdapat gambar padi dengan warna kuning emas sepanjang 17 butir, kapas 

putih dengan kelopak hijau sepanjang 8 butir, sayap kuning emas, Gada 

kunig emas, bokor kuning emas, pita putih, Motto biru kehitaman. Arti 

dari padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi 

kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya 

Negara Republik Indonesia. Sayap melambangkan ketangkasan dalam 

menjalankan tugas. Gada berarti daya upaya menghimpun, mengerahkan, 

mengamankan keuangan negara dan segi lima melambangkan dasar negara 

Pancasila 

c. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal 

Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id 

Struktur organisasi BKF terdiri dari dari tujuh unit bidang yaitu, 

Sekretariat Badan, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi 

Makro, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Pusat Kebijakan Pembiayaan 

Perubahan Iklim dan Multilateral, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. 

Saat ini BKF dipimpin oleh Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., PhD yang 

dilantik pada tahun 2016. BKF  memiliki 563 pegawai yang memiliki 

keberagaman komposisi baik dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

berbeda. Berikut penjelasan rinci mengenai tujuh bidang yang terdapat 

dalam BKF:  

1) Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal 

Secara umum bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi 

pelaksanaa tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

kepada semua unsur di lingkungan Badan. Bidang Sekretariat Badan 

sendiri terdiri dari lima bagian yang memiliki tugas masing-masing. 

Berikut adalah rinciannya:  

a) Bagian Sumber Daya Manusia  

b) Bagian Perencanaan dan Keuangan 

c) Bagian Informasi dan Komunikasi 

d) Bagian Umum 

2) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 

Tugas dari bidang ini secara umum adalah melaksanakan analisis, evaluasi 

dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara 

terkait subjek, objek, dan tarif. Bagian ini terdiri dari enam bagian yaitu:  

a) Bagian Tata Usaha 
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b) Bagian Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 

c) Bagian Kebijakan Kepabeanan Internasional 

d) Bagian Kebijakan Pajak dan PNBP I 

e) Bagian Kebijakan Pajak dan PNBP II 

f) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti 

3) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Secara umum tugas dari bidang ini adalah melaksanakan analisis, 

pemantauan, perumusan rekomendasi, proyek, dan evaluasi kebijakan 

Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara. Bidang ini terdiri dari enam 

bagian yaitu: 

a) Bagian Kebijakan Penerimaan Perpajakan 

b) Bagian Kebijakan PNBP dan Hibah 

c) Bagian Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan  

d) Bagian Kebijakan Subsidi 

e) Bagian Kebijakan Keuangan Daerah 

f) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti 

4) Pusat Kebijakan Ekonomi Makro  

Bidang ini memiliki tugas utama yaitu melaksanakan analisis, 

pemantauan, evaluasi, proyeksi, dan perumusan rekomendasi kebijakan 

ekonomi makro. Bidang ini terdiri dari enam bagian yaitu:  

a) Bagian Analisis Fiskal 

b) Bagian Analisis Neraca Pendapatan Nasional 

c) Bagian Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran 
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d) Bagian Analisis Ekonomo Internasional dan Hubungan Investor 

e) Bagian Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro 

f) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti 

5) Pusat Kebijakan Sektor Keuangan 

Tugas utama dari bidang ini adalah melaksanakan analisis, evaluasi, dan 

perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan 

perundang-undangan di bidang jasa keuangan, pemantauan dan analisis 

kondisi sistem keuangan, serta analisis dan evaluasi kebijakan 

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Bidang ini terdiri dari enam 

bagian yaitu:  

a) Bagian Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan 

b) Bagian Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah 

c) Bagian kebijakan Keuangan Inklusif,  

d) Bagian Pemantauan Sistem keuangan 

e) Bagian Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan 

f) Kelompok jabatan Fungsional Peneliti 

6) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 

Bidang ini memiliki tugas secara umum yaitu melaksanakan melaksanakan 

analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan perubahan iklim, 

serta analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, 

pelaksanaan, dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan pada 

forum G20, multilateral, dan OECD. Bidang ini memiliki 5 bagian yaitu:  

a) Bagian Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

b) Bagian Kerjasama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim 

c) Bagian Forum G20 

d) Bagian Forum Multilateral 

e) Bagian OECD 

f) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti 

7) Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 

Secara umum tugasnya adalah melaksanakan analisis, evaluasi, perumusan 

rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan 

kerjasama ekonomi dan keuangan ASEAN, Interregional, bilateral, dan 

kerjasama perdagangan. Bidang ini terdiri dari enam bagian yaitu:  

a) Bagian Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Keuangan ASEAN 

b) Bagian Kerjasama Ekonomi Keuangan Interregional 

c) Bagian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Bilateral 

d) Bagian Kerjasama Perdangan,  

e) Bagian Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negeri 

f) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti 

B. Penyajian Data  

1. Identifikasi Permasalahan dalam Kebijakan Pemungutan PPN pada 

BUMN Bidang Konstruksi terkait: 

a.   Penyusunan Kebijakan PPN pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi. 

Menurut Anderson et al dalam Munggaran (2013) menyebutkan bahwa 

formulasi kebijakan atau penyusunan kebijakan merupakan tahapan kedua 

dari tahapan proses kebijakan publik. Penyusunan kebijakan meliputi 
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bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk 

memecahkan masalah lalu siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi 

kebijakan. Teori di atas menyebutkan bahwa dalam penyusunan kebijakan 

hendak mempertimbangkan pihak yang diikutsertakan dalam perumusan 

kebijakan tersebut. Hasil wawancara bapak Ami Muslich selaku Kepala 

Subbidang PPN jasa dan Pajak Tidak langsung Lainnya di BKF, yaitu sebagai 

berikut: 

“.. kalo kebijakan pemungutan ini itu ada di level Peraturan Menteri 

Keuangan nah biasanya kalo seperti ini kebijakan pemungutan ini itu adalah 

aa leadernya ya ada di temen-temen di DJP, kalo di BKF itu terkait subjek, 

objek, tarif. Jadi kita dilihat dari sisi makronya objeknya apa, tarifnya 

berapa dari PPN, kalo pemungutan itu wewenangnya ada di DJP. cuma 

memang dalam proses pembuatan kebijakan pemungutan itu ya bisa saja 

DJP apa namanya melibatkan kami BKF, apa namanya mereka aa 

memintalah, meminta rekomendasi juga dari BKF gitu” (Bapak Ami. 18 

April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa wewenang penyusunan kebijakan 

pemungutan PPN berada di DJP. Pernyataan di atas juga menjelaskan bahwa 

level penyusunan kebijakan pemungutan ada di Peraturan Menteri Keuangan 

dan DJP sebagai ketuanya. Sedangkan juga bapak Ami juga menjelaskan 

keterlibatan BKF dalam proses penyusunan kebijakan pemungutan yaitu 

sebagai pihak yang dimintai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan. 

Bapak Ami mengatakan bahwa ada keterlibatan BUMN dalam proses 

penyusunan kebijakan pemungutan PPN di BUMN, hasil wawancaranya 

sebagai berikut:  

“.. pembuatan peraturan perundang-undangan gitu ya itu ada juga 

apanamanya syarat-syaratnya salah satunya itu adalah uji publik, dalam hal 

ini namanya uji publik itu stakeholder terkait tapi diluar pemerintah, diluar 

pemerintah ya itu BUMN tadi itu sudah SOP ya artinya kalo kami dalam 
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membuat kebijakan pasti kami mengundang asosiasi misalnya kalo misalnya 

BUMN ya kita undang BUMNnya ya tadi kalo misalnya dari menteri 

keuangan atau dari DJP minta rekomendasi terkait pemungutan PPN kali ini 

dampaknya kemana, dampaknya ke BUMN kita akan undang BUMN, ini ada 

rencana seperti ini dampak-dampaknya seperti ini lalu minta pendapatnya 

dari BUMN” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor 

Badan Kebijakan Fiskal) 

  Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa dalam peraturan 

perundang-undangan syaratnya salah satu adalah uji publik dimana 

mengundang stakeholder terkait dalam peraturan tersebut lalu dimintai 

tanggapan terkait dampak yang mungkin terjadi ketika ada peraturan tersebut. 

Sejalan dengan pernyataan bapak Ami pihak dari BKF, pihak DJP Pusat yaitu 

bapak Oscar Edo Krisyandi dari Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Subdit 

PPN Dagang Jasa, Seksi PPN Jasa menyebutkan bahwa: 

“..Jadi kalo standartnya dalam penyusunannya sebuah kebijakan atau sebuah 

regulasi itu semua stakeholder seharusnya dilibatkan baik itu dari 

pengusahanya wajib pajak, ataupun dari pemerintahnya sendiri seperti itu 

BKF kami pasti akan undang kami pasti akan minta semacam ya bisa 

dibilang teman diskusi ya rekomendasinya seperti apa. tapi pada dasarnya 

semuanya diperoleh baik itu bikin undang-undang, bikin peraturan dirjen, 

bikin peraturan menteri sama semua stakeholder akan dilibatkan tapi 

memang tidak secara kalo kita mau undang seluruh Indonesia kan 

gamungkin juga ya paling biasanya asosiasi, terus kemudian beberapa wajib 

pajak yang besar yang paling besar di Indonesia paling seperti itu” (Bapak 

Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 

  Pihak DJP Pusat juga menjelaskan kalau dalam pembuatan kebijakan 

semua stakeholder itu seharusnya dilibatkan seperti perwakilan Wajib Pajak 

atau asosiasi dan dari pemerintah juga dilibatkan seperti BKF untuk dimintai 

rekomendasinya. Selanjutnya untuk kebijakan pemungutan PPN yang ada di 

BUMN bapak Edo dari pihak DJP Pusat menjelaskan keterlibatan BUMN 
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dalam penyusunan kebijakan pemungutan PPN yang ada di BUMN sebagai 

berikut: 

“..Iya waktu itu dilibatkan, kalo gak salah kemarin itu masing-masing BUMN 

itu ada perwakilannya jadi dari kementrian BUMN ada dari pelaksana kan 

pasti pelaksana BUMNnya ya itu ada perwakilannya juga.” (Bapak Edo. 17 

Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

  Bapak Edo dari pihak DJP Pusat menjelaskan bahwa BUMN dilibatkan 

dalam penyusunan kebijakan pemungutan PPN yang ada di BUMN. Bapak 

Riono selaku Senior Manajer Pajak di PT. Hutama Karya (Persero) sebagai 

pihak BUMN dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang 

seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pemungutan PPN 

khususnya yang ada di BUMN bidang jasa konstruksi adalah sebagai berikut: 

“.. menurut kami dalam hal penyusunan kebijakan pemungutan PPN untuk 

jasa konstruksi khususnya adalah BUMN itu sendiri yakan yang kedua dari 

GAPENSI itu yang menaungi atas aa pengusaha pengusaha jasa konstruksi 

jadi GAPENSI juga harus tau yang ketiga DJP itu sendiri yang dibawah 

Kementrian Keuangan tapi disini untuk pemungutan PPN sebenarnya tidak 

hanya di jasa konstruksi aja nih jadi menurut PMK yang sudah ada semua 

BUMN adalah wajib pungut kalo jasa konstruksi ya dari beberapa BUMN 

jasa konstruksi ya secara otomatis termasuk didalam beberapa perusahaan 

BUMN jadi seperti itu” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) menjelaskan pihak yang 

seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pemungutan PPN yang 

ada di BUMN khususnya bidang jasa konstruksi adalah BUMN itu sendiri, 

GAPENSI atau asosiasi pengusaha jasa kontruksi dan DJP. Pernyataan di atas 

juga menjelaskan berdasarkan PMK yang sudah ada kebijakan pemungutan 

PPN berlaku untuk semua BUMN tidak hanya jasa konstruksi saja. 

Pernyataan bapak Riono sesuai dengan PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 1 ayat 1 
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yang menjelaskan bahwa tidak hanya BUMN konstruksi yang ditunjuk 

sebagai pemungut: 

“Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” (PMK 

85/PMK.03/2012 Pasal 1 ayat 1) 

 

 Mendukung pernyataan ketiga narasumber di atas pihak yang perlu 

dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pemungutan PPN di BUMN, ibu 

Nelly selaku AR PT. Hutama Karya (Persero) yang berada di Kantor 

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menyebutkan sebagai berikut: 

“..Menurut saya DJP dan perusahaan konstruksi sih mas. Iya, BUMN kan 

termasuk kedalam perusahaan konstruksi, hanya BUMN perusahaan milik 

pemerintah” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 

 Menurut pendapat ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya (Persero) 

menyebutkan bahwa DJP dan perusahaan konstruksi yang mana BUMN 

termasuk kedalam perusahaan konstruksi perlu dilibatkan dalam penyusunan 

kebijakan pemungutan PPN di BUMN. Jadi dapat digaris bawahi bahwa 

dalam proses penyusunan kebijakan, stakeholder perlu dilibatkan, untuk 

kebijakan pemungutan PPN di BUMN khususnya bidang jasa konstruksi 

pihak-pihaknya adalah DJP selaku pemegang wewenang penyusun kebijakan, 

BKF sebagai pihak yang dimintai rekomendasi, dan Wajib Pajak yang mana 

bisa berupa perwakilan BUMN atau asosiasi dari BUMN. Anderson et al 

dalam Munggaran (2013) menyebutkan juga dalam penyusunan kebijakan 

meliputi bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif 

untuk memecahkan masalah yang mana merupakan tujuan dari kebijakan 
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publik. Tujuan dari penunjukan pemungut PPN secara umum menurut bapak 

Edo dari pihak DJP Pusat adalah sebagai berikut: 

“..Kalo secara umum penunjukan pemungut PPN baik itu bendahara 

pemerintah ataupun BUMN itu menurut saya pribadi sih itu untuk 

kemudahan sih sebenernya mas tujuan utamanya atau underlying tetep 

penerimaan negara untuk mengamankan penerimaan negara supaya karna 

kan kalo dia harus mekanisme keluar dulu dari keuangan negara kemudian 

dimasukan lagi, menajemen cashflow balik lagi manajemen cashflow, 

perusahaan punya cash menejemen pemerintah juga sebagai bentuk 

organisasi yang besar juga butuh menejemen dan ini adalah salah satu 

bentuk untuk menejemen kasnya, supaya yang menjadi, ini kan sebetulnya 

hak pemerintah sebetulnya sudah pasti ini hak pemerintah daripada harus 

melalui mekanisme yang biasa kalo memang seperti itu pasti sudah jadi hak 

kita pasti minta balik, mekanismenya kan mirip cuma dibuat supaya lebih 

dekat aja ujung-ujung sama sebetulnya yakan ujung-ujungnya penerimaan 

negara juga, sebetulnya semangat awal nya itu untuk itu kemudahan 

administrasi kemudian dia menejemen kas.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 

WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Pernyataan dari bapak Edo menjelaskan bahwa penunjukan pemungut 

PPN adalah untuk kemudahan administrasi pemerintah, manajemen kas 

pemerintah, dibandingkan dengan harus menggunakan mekanisme normal 

dengan adanya pemungut PPN dianggap lebih memudahkan dari sisi 

administrasi dan manajemen kas pemerintah, tetapi pada akhirnya tetap 

masuk ke pemerintah juga atas PPN-nya. Mendukung pernyataan bapak Edo 

bahwa penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN adalah untuk memudahan 

pemungutan pajak dari rekanan ke BUMN berikut isi bagian menimbang no 

2, PMK 85/PMK.03/2012: 

“bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara, perlu 

menunjuk Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 
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Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan 

tersendiri” (PMK 85/PMK.03/2012, Menimbang No 2) 

 Tujuan utama dari penunjukan pemungut PPN adalah untuk 

mengamankan penerimaan negara menurut bapak Edo. Hal tersebut sama 

dengan yang di utarakan oleh pihak AR PT. Hutama Karya (Persero) dan 

pihak BKF, berikut adalah pernyataan dari bapak Ami selaku pihak BKF: 

“..Ini yang saya tau memang tujuannya adalah dalam rangka mengamankan 

penerimaan negara kurang lebih seperti itu” (Bapak Ami. 18 April 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Ami menerangkan bahwa adanya kebijakan Wajib Pungut ini 

adalah untuk mengamankan penerimaan negara. Lalu AR PT. Hutama Karya 

(Persero)  juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut: 

“..Tujuannya untuk mengamankan penerimaan negara mas, agar pajaknya 

yang terutang langsung disetor ke kas negara” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 

WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya (Persero) juga menegaskan 

bahwa tujuan dari kebijakan pemungut PPN ini adalah dalam rangka 

mengamankan penerimaan negara dengan cara langsung menyetorkan ke kas 

negara. Lalu mendukung pernyataan ketiga narasumber di atas, bapak Riono 

dari PT. Hutama Karya (Persero) menjelaskan bahwa: 

“..kalo bagi kami sih BUMN sebenarnya aa tidak ada pengaruh sih hanya aja 

kan karna kita BUMN modal paling besar adalah dari pemerintah sehingga 

kita juga harus ikut membantu program pemerintah dimana pemerintah 

harus menyelamatkan nih atas penerimaan negara dari pajak khususnya 

adalah PPN” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Pihak BUMN yaitu PT. Hutama Karya (Persero) melalui bapak Riono 

menjelaskan bahwa BUMN yang mana modal terbesarnya dari pemerintah 
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juga ikut membantu untuk menyelamatkan penerimaan negara khususnya 

PPN. Sehingga benang merah dari keterangan semua narasumber bahwa 

tujuan utama kebijakan pemungut PPN adalah untuk mengamankan 

penerimaan negara dan disamping itu tujuan lainnya adalah untuk kemudahan 

administrasi dan manajemen kas pemerintah. Tujuan dari kebijakan bermula 

dari latar belakang penyusunan kebijakan atau permasalahan yang muncul 

sehingga dibutuhkan kebijakan untuk mengatasinya. Sejalan dengan teori 

Anderson et al dalam Munggaran (2013) bahwa sebelum tahap formulasi 

kebijakan yaitu ada formulasi masalah yang mana meliputi apa masalah atau 

apa latar belakangnya. Latar belakang dari kebijakan pemungutan PPN di 

BUMN menurut BKF adalah sebagai berikut: 

“..ketika si pemakai jasa itu membeli barangnya dari BUMN itu itu kan 

mereka sebenarnya harus menyetorkan PPNnya ke negara karna kan BUMN 

itu bertransaksi dengan mereka. BUMN bayar PPN kemereka, mereka pihak 

ketiga itu harus menyetorkan PPNnya ke negara aa yaitu mereka tidak 

menyetorkan PPNnya ke negara nah itu kan ada potensial loss jadi dalam 

rangka mengamankan itu nah ketika si BUMN ini memakai jasa atau 

membeli barang dari pihak ketiga yang sebenarnya PPN-nya disetorkan ke 

pihak ketiga itu kita minta PPN-nya itu langsung disetorkan aja ke negara” 

(Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan 

Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Ami menjelaskan bahwa latar belakang dari kebijakan 

pemungutan PPN di BUMN adalah untuk menyelamatkan penerimaan negara 

dari pihak lawan transaksi BUMN yang tidak menyetorkan PPN-nya ketika 

bertransaksi dengan BUMN. Hal ini didukung dari pernyataan bapak Riono 

dari divisi pajak PT. Hutama Karya (Persero) yaitu: 

“..Untuk menyelamatkan uang negara dari PPN karna kalo BUMN tidak 

memungut atas PPN yang dibayarkan kepada lawan transaksi BUMN kadang 
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tidak disetorkan ke negara seperti itu jadikan penerimaan negara jadi 

berkurang seperti itu” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Berdasarkan pernyataan bapak Riono menjelaskan bahwa latar belakang 

kebijakan pemungutan PPN yang ada di BUMN adalah  karena adanya lawan 

transaksi tidak menyetorkan PPN ketika bertransaksi dengan BUMN. 

Berbeda dengan pernyataan kedua narasumber di atas bahwa latar belakang 

kebijakan pemungutan di BUMN dari DJP Pusat adalah: 

“..balik lagi untuk kemudahan administrasi sih untuk pemerintah mengurangi 

beban administrasi orang secara umum mengurangi compliance cost sih 

sebetulnya kalo kita liat secara umumnya bagi rekanan-rekanan sebetulnya 

karna kan dia begitu dengan mekanisme yang ada seharusnya itu 

dimudahkan untuk menghitung berapa sih PPN yang terutang di dia 

sebetulnya seharusnya, selain itu latar belakangnya seperti di sampaikan di 

tujuan bahwa tujuan awalnya untuk penerimaan mempercepat penerimaan ya 

bukan memperbesar, mempercepat cashflow menejemen cashnya” (Bapak 

Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 

 Pihak DJP Pusat menerangkan bahwa latar belakang dari kebijakan 

pemungutan PPN di BUMN adalah untuk mengurangi beban administrasi 

bagi rekanan-rekanan juga dimudahkan untuk administrasi seperti 

dimudahkan untuk menghitung besaran PPN yang terutang dan untuk 

mempercepat penerimaan negara. Ketika digabungkan jawaban dari ketiga 

narasumber di atas jawaban dari latar belakang kebijakan pemungutan PPN di 

BUMN adalah untuk menyelamatkan PPN dari lawan transaksi BUMN yang 

tidak menyetorkan PPN ketika bertransaksi dengan BUMN dan untuk 

kemudahan administrasi bagi rekanan BUMN misalnya untuk menghitung 

besaran PPN terutang lalu juga untuk mempercepat penerimaan negara. Pihak 
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DJP Pusat menyebutkan juga bahwa inti dari latar belakang sama dengan 

faktor yang menjadi pertimbangan munculnya kebijakan pemungutan PPN di 

BUMN. 

“..Sama intinya sama mulai dari tujuan, latar belakang. Latar belakang itu 

pasti ada sebuah masalah ya pasti tujuannya untuk menyelesaikan masalah 

itu trs faktor-faktor pendorangnya ya itu tadi latar belakang kan faktor 

pendorong sebetulnya” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Lalu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan munculnya kebijakan 

pemungutan PPN di BUMN menurut pihak BKF adalah sebagai berikut: 

“.. gini negara kita ini kan luas ya kemudian kalo kita liat dari sisi petugas 

pajak sendiri. Jumlah petugas pajak sendiri perbandingannya dengan warga 

negara Indonesia sendiri itu kan masih jomplang lah istilahnya... Nah kita 

bagaimana memastika ini tadi BUMN misalnya transaksi dengan perusahaan 

A si perusahaan A ini supplier si BUMN jadi BUMN ketika membeli barang 

faktor input dari perusahaan A dia kan bayar PPN ke perusahaan A nah 

ketika dia bayar PPN ke perusahaan A maka harusnya si perusahaan A ini 

yang menyetorkan ke negara nah bisa saja perusahaan A ini dia lari tidak 

menyetorkan PPN-nya ke negara itu kan ada potensial loss. Nah disini lah 

kita juga melihat kapasitas atau temen-temen juga melihat kapasitas mereka 

untuk melakukan pemungutan pajak. yang pertama dari sisi jumlah pegawai 

dari sisi mungkin IT-nya, ya kita taulah negara Indonesia kepulauan, ya bisa 

saja si BUMN ini bertransaksi dengan perusahaan A tadi yang lokasinya bisa 

saja yang memungkinkan si perusahaan A ini untuk gak menyetorkan PPN-

nya ke negara kan dalam rangka itu, jadi ketika DJP melihat kapasitas 

mereka kemampuan mereka gitu kan, ada nih kekurangan mungkin saja ada 

kekurangannya ya mungkin tadi dari sisi jumlah pegawai dari sisi IT gitu kan 

ya bagaimana memitigasi potensial loss tadi” (Bapak Ami. 18 April 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Ami menuturkan bahwa faktor pertimbangan kebijakan 

pemungutan di BUMN adalah dari kondisi geografis Indonesia yaitu 

kepulauan lalu jumlah pegawai pajak yang masih kurang dibandingkan 

jumlah penduduk Indonesia dari permasalahan tersebut timbul kebijakan 

pemungutan di BUMN dengan tujuan untuk memitigasi potensial loss yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

mungkin terjadi ketika rekanan BUMN tidak menyetorkan atau berada di 

lokasi yang memungkinan untuk rekanan tidak menyetorkannya karena 

dianggap BUMN secara IT dan jumlah pegawai telah siap menjadi pemungut 

PPN. Senada dengan bapak Ami. Pihak dari PT. Hutama Karya (Persero) 

mengatakan bahwa faktor pertimbangan munculnya kebijakan pemungutan 

PPN  di BUMN adalah sebagai berikut: 

“..kalo menurut kami sih ya satu itu aja sih bahwa untuk menyelamatkan 

uang sebesar PPN tadi ke kas negara karna kan dari beberapa yang sudah 

terjadi itu adalah PPN yang dibayarkan ke perusahaan perusahaan tidak 

disetorkan ke kas negara aa sehingga yang terjadi apa kekurangan atas 

penerimaan dari pemerintah.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 

18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Faktor pertimbangan munculnya kebijakan pemungutan PPN di BUMN 

menurut pihak PT. Hutama Karya (Persero) adalah untuk menyelamatkan 

uang sebesar PPN ke kas negara berdasarkan sepengetahuan bapak Riono 

bahwa ada yang tidak menyetorkan PPN-nya ke kas negara ketika sudah 

dibayarkan oleh BUMN sehingga terjadi kekurangan penerimaan pemerintah. 

Jadi faktor yang menjadi pertimbangan itu adalah kondisi geografis Indonesia 

yaitu kepulauan, jumlah pegawai pajak yang masih kurang dibandingkan 

jumlah penduduk Indonesia, untuk menyelamatkan PPN dari rekanan BUMN 

yang tidak menyetorkan PPN atas transaksinya dengan BUMN, untuk 

kemudahan administrasi bagi rekanan BUMN. Berkaitan dengan penyusunan 

kebijakan hak dan kewajiban adalah hal yang tidak boleh dilupakan mengenai 

hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dalam pemungutan PPN di BUMN 

menurut pihak BKF adalah sebagai berikut: 
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“..Hak dan kewajiban wajib pajak itu jadi gini kalo biasanya dalam 

peraturan ya biasanya yang di peraturannya itu sendiri gitu kan ya yang mau 

kita atur itu apa, kalo hak dan kewajiban itu gitu ya saya rasa pasti kalo 

misalnya itu misalya ada hak dan kewajiban dari sisi administrasi misalnya 

ya terkait dengan kebijakan itu ya pasti ada di peraturan itu kalo memang 

perlu diatur di peraturan itu” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Pernyataan dari bapak Ami pidak BKF menjelaskan bahwa hak dan 

kewajiban bagi Wajib Pajak dari sisi administrsi terkait dengan kebijakan 

pemungutan PPN di BUMN perlu diatur. Bapak Riono dari pihak PT. 

Hutama Karya (Persero) dalam wawancara menjelaskan kalau hak dan 

kewajiban bagi Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

“..Tetapi bagi Wajib Pajak sebenarnya dia sudah aa lebih apa gada resiko 

karna kan semua perpajakannya kewajibannya sudah diambil oleh pemungut 

yakan dia hanya sebagai melaporkan atas penjualan yakan terus PPN yang 

diterbitkan atas penjualan itu. Hanya itu saja melaporkan aja sih.. Ya paling 

kalo bagi kita ya hak kita ya aa atas pemungutan ya hanya restitusi aja” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. 

Hutama Karya Persero). 

 Pernyataan di atas menjelaskan menurut bapak Riono bahwa kewajiban 

perpajakan bagi Wajib Pajak dalam pemungutan PPN itu lebih tidak ada 

risiko karena kewajibannya sudah diambil alih oleh pemungut PPN, 

sementara untuk haknya bagi Wajib Pajak adalah restitusi jika mengalami 

lebih bayar. Ibu Nelly sebagai AR dari PT. Hutama Karya (Persero) 

mengatakan bahwa hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak sudah jelas 

tercantum dalam peraturan berikut hasil wawancaranya: 

“..Sudah..sudah jelas tercantum dalam peraturannya” (Ibu Nelly. 8 Mei 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Sedangkan dalam wawancara dengan bapak Edo dari DJP Pusat 

menjelaskan sebagai berikut: 
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“..Kalau hak dan kewajiban sebetulnya ada di undang-undang KUP ya kalo 

di PPN itu sebetulnya kan adalah aturan substanse atau substansinya. Nah 

kalo formalnya atau legal formalnya itu ada di KUP sebetulnya jadi kalo 

ngomong apakah hak dan kewajibannya dijelaskan dalam undang-undang 

PPN karna naturenya undang-undang PPN bukan itu peraturan PPN bukan 

itu gitu. Kalo kami masukan itu jadi overlapping undang-undang yang lain.” 

(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

 Bapak Edo menjelaskan kalau untuk hak dan kewajiban ada di undang-

undang KUP sedangkan kalau di PPN hanya mengatur substansinya saja, 

ranahnya dengan undang-undang KUP berbeda kalau dalam undang-undang 

KUP mengatur mengenai legal formalnya. Jika PPN memasukan mengenai 

hak dan kewajiban akan terjadi overlapping. Jadi dapat disimpulkan untuk 

hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak sudah diatur dalam undang-undang KUP 

misalnya seperti untuk kewajiban Wajib pajak yaitu mendaftarkan diri yang 

dijelaskan dalam undang-undang KUP pasal 2 ayat (1) yaitu: 

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

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” (Undang-Undang KUP No 

6 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1). 

  Lalu kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang sesuai 

dengan undang-undang KUP pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: 

“Wajib Pajak wajib 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.” 

(Undang-Undang KUP No 6 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1). 

lain sebagainya sebagai mana diatur dalam undang-undang KUP mengenai 

kewajiban Wajib Pajak. Sedangkan mengenai hak Wajib Pajak berhak atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang KUP  

berikut pasal yang menjelaskan bahwa kelebihan pembayaran pajak 

merupakan hak Wajib Pajak : 

“Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan 

Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 

Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, 

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 

Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan 

Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga 

dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib 

Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang pajak tersebut” (Undang-Undang KUP No 6 Tahun 

2009 Pasal 11 ayat 1a) 

 Mengajukan keberatan dengan dasar undang-undang KUP pasal 25 ayat 

1 yang berbunyi: 

“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal 

Pajak” (Undang-Undang KUP No 6 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1) 

 Mengajukan banding dengan dasar undang-undang KUP pasal 27 ayat 1 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan 

peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan” (Undang-Undang KUP No 

6 Tahun 2009 Pasal 27 ayat 1) 

 Lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang KUP. 

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban bagi pemungut PPN bapak Ami 

berpendapat bahwa hak dan kewajibannya sudah diatur berikut pemaparan 

hasil wawancaranya: 

“..Kalo hak dan kewajiban saya rasa sudah juga itu” (Bapak Ami. 18 April 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 
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 Sependapat dengan bapak Ami, ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya 

(Persero) juga mejelaskan bahwa hak dan kewajiban bagi pemungut PPN  

sudah diatur dalam PMK 85 tahun 2012 berikut pendapatnya dalam 

wawancara: 

“..Sudah juga mas itu dalam PMK 85 tahun 2012” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Namun lebih mendapat penjelasan dari bapak Riono dari PT. Hutama 

Karya (Persero) adalah sebagai berikut: 

“.. kalo yang selama ini kita kita pelajarin kita dalam PMK 85 tahun 2012 

bahwa pengukuhan BUMN sebagai pemungut disitu hanya diatur kewajiban 

saja sih yakan atas hak-haknya kan sih tidak diatur disitu. ya Kewajiban 

disitu yang diatur kewajiban harus memungut PPN atas transaksi yang kedua 

kewajiban atas penyetoran. Yang ketiga kewajiban atas pelaporan 

pemungutan tersebut. Jadi hak-haknya itu tidak diatur dalam PMK tersebut 

menurut kami yakan.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Pernyataan di atas menjelaskan jika di PMK 85 tahun 2012 hanya diatur 

mengenai kewajiban BUMN harus memungut PPN, kewajiban penyetoran, 

dan yang terakhir kewajiban pelaporan. Namun tidak menjelaskan mengenai 

hak bagi pemungut PPN dalan kebijakan pemungutan PPN. Sesuai dengan 

PMK 85/PMK.03/2012 isinya hanya mengatur mengenai kewajiban BUMN 

sebagai contoh kewajiban memungut dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1  

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik 

Negara dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik Negara” 

(PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1). 
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 Kewajiban lainnya yaitu BUMN wajib menyetor paling lama tanggal 15 

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir seperti yang dijelaskan dalam 

pasal 7 ayat 2 PMK 85/PMK.03/2012: 

“Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 

(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir” (PMK 

85/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 2) 

 Kewajiban terakhir yang dijelaskan sesuai pernyataan bapak Riono 

adalah melaporkan PPN. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 

PMK 85/PMK.03/2012:  

“Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nila.i 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan 

Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya 

setelah berakhirnya Masa Pajak” (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 3) 

 Sependapat dengan penjelasan dari bapak Riono, bapak Edo dari DJP 

pusat menegaskan bahwa: 

“..pasal 7 PMK 136 ini kan disebutkan pasal 7 ayat 2 ya BUMN wajib 

menyetorkan PPN atau PPnBM yang telah di pungut ke kantor persepsi 

paling lama tanggal 15 bulan berikutnya tapi hanya sebatas itu gitu. 

Bukannya kami tidak mau tapi memang bukan domainnya gak bisa disitu... 

Yang ada di PMK itu paling batas waktu penyetoran pelaporan tapi tidak 

menjelaskan gimana caranya lapor, gimana caranya setor itu sudah 

ranahnya peraturan yang lain. hak dan kewajiban sebenernya pemungut itu 

kan bagian dari wajib pajak kan hak dan kewajiban wajib pajak ada di 

undang-undang KUP.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Hasil wawancara di atas dengan bapak Edo menjelaskan bahwa dalam 

PMK 136 mengatur mengenai kewajiban pemungut PPN seperti batas akhir 

setor, dan juga ada kewajiban lain yaitu pelaporan tetapi tidak menjelaskan 
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mengenai bagaimana cara lapor karena menurut bapak Edo sudah bukan 

ranah dari PMK tersebut. Sesuai dengan yang tertulis dalam PMK 

136/PMK.03/2012 pasal 7 ayat 2 menjelaskan waktu terakhir BUMN 

menyetorkan  PPN, berikut bunyi lengkapnya : 

“Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 

(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir” (PMK 

136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 2) 

 Lalu yang menjelaskan mengenai pelaporannya terdapat di pasal 7 ayat 3 

sebagai berikut: 

“Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang' Mewah 

yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan 

Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya 

setelah berakhirnya Masa Pajak” (PMK 136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 3) 

 Jika ditelaah dari hasil wawancara dengan keempat narasumber hasilnya 

adalah dalam PMK baik 85 ataupun 136 mengatur mengenai kewajiban 

pemungut PPN tidak mengatur haknya, haknya diatur dalam peraturan lain 

yaitu undang-undang KUP. 

b.   Pelaksanaan Kebijakan PPN pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi. 

 Abidin (2012: 165-166) menjelaskan bahwa evaluasi dalam proses 

implementasi atau monitoring. Monitoring diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan implementasinya. Monitoring, untuk meminimalkan kekeliruan 

atau ketidakcocokan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti 

bertanya pada keempat narasumber ketika sudah diterapkan kebijakan 
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pemungutan PPN ini apakah sudah sesuai dengan tujuan semula, berikut 

adalah hasil jawaban dari wawancara dengan ibu Nelly dari KPP Wajib Pajak 

Besar Empat: 

“..Sudah mas, menurut saya sudah bisa dikatakan dapat menyelamatkan 

PPN” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak 

Besar Empat) 

 Menurut ibu Nelly kebijakan pemungutan PPN yang berlaku saat ini 

sudah sesuai dengan tujuan semula penyusunan kebijakan ini yaitu 

menyelamatkan PPN. Mendukung pernyataan ibu Nelly, bapak Ami dari 

BKF juga mengatakan hal demikian berikut pernyataannya: 

“..Ya harusnya kalo memang itu sudah sesuai.. Kalo dari kebijakan 

pemungutan PPN pasti dari sisi penerimaan masuk (APBN) ketujuan itu 

gitukan karna kan itu daripada BUMN menyetorkan ke pihak ketiga tapi ini 

langsung disetorkan ke negara.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Ami kebijakan pemungutan yang berlaku saat ini sudah sesuai 

dengan tujuan semula dilihat dari sisi pemasukan atau APBN dengan 

argumen bahwa BUMN menyetorkan PPN ke negara guna mengamankan 

penerimaan negara. Sependapat dengan kedua narasumber di atas bapak 

Riono dari pihak PT. Hutama Karya (Persero) jika tujuan utamanya adalah 

mengamankan penerimaan negara dan sudah dapat dikatakan sesuai dengan 

tujuan dari penyusunan kebijakan pemungutan PPN, berikut pernyataannya:  

“..menurut kami sih sudah bisa karna kan aa perubahan dari pemungut 

perubahan dari bukan pemungut ke pemungut sudah menaikan penerimaan 

negara walaupun belum maksimal jadi kan sudah ada hasilnya atas 

perubahan dari PMK tadi menurut kami sih seperti itu” (Bapak Riono. 12 
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April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Tetapi dari pernyataan di atas bapak Riono mengatakan belum maksimal 

dengan alasan ada beberapa BUMN yang kurang patuh dalam hal penyetoran 

PPN yang diterimanya dari proses pemungutannya. Berikut penjelasan 

lengkapnya: 

“..Jadi gini BUMN ini kan sebenarnya kan sama dengan perusahaan yang 

lain memang ada beberapa BUMN yang kurang patuh nih yakan ada 

beberapa BUMN yang patuh nah sedangkan BUMN yang patuh dia akan 

melaksanakan semua kewajiban di PMK 85 tadi dia pungut dia setor dia 

lapor tapi ada beberapa BUMN yang dia hanya memungut saja nih tapi 

tanpa menyetorkan ke negara sehingga atas PPN yang seharusnya ini 

dipungut dari Wajib Pajak jadi haknya negara tidak disetorkan. Nah itulah 

ada beberapa BUMN yang seperti itu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sedangkan bapak Edo dari DJP pusat mengatakan bahwa pelaksanaannya 

sudah sesuai dengan tujuan semula bahkan menjelaskan mengenai alasan 

dirasa kebijakan ini sudah cukup efektif yaitu karena untuk BUMN ketika 

ditunjuk sebagai pemungut memiliki banyak bahan kontrol seperti akuntan 

publik, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau mungkin lebih jadi mereka 

harus accountable dan transparan sehingga kontrolnya banyak semakin baik 

dibanding pihak luar yang kontrolnya lebih sedikit. Hal di atas sesuai dengan 

teori Soos (1991) dalam junalnya yang menybutkan bahwa salah satu prinsip 

dasar untuk mengatur penentuan atau pemilihan pihak pemotong adalah pihak 

yang memiliki kemampuan akuntansi dan pembukuan yang diperlukan. 

Berikut pernyataan bapak Edo: 

“..Sudah.. saya rasa sudah cukup efektif sih karna banyak yang bisa menjadi 

bahan kontrol ke pemungut ini. Pemungut PPN BUMN ya kontrolnya itu 
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banyak yang ngontrol, kan mereka juga ada, mereka sebagai entitas bisnis 

juga harus accountable ya. Kan konsep accountignya, accountable dia 

sebagai BUMN dia harus transparan penggunaaannya seperti apa di audit 

oleh akuntan publik dan di audit oleh BPK yakan, karna ada dua auditor ada 

dua pihak yang bahkan mungkin lebih ya saya kurang tahu apakah di 

kementrian BUMN mereka ada agent sendiri yang masuk. Jadi yang 

mengaudit ini banyak otomatis kontrolnya akan lebih baik. Kalau lebih baik 

kami akan lebih secure untuk yaa bisa dibilang sudah sesuai belum sudah. 

Kemungkinan kebocoran kalo kita menyerahkan kepada pihak luar ya 

kontrolnya mungkin lebih sedikit.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Namun bapak Edo tidak sependapat dengan pernyataan bapak Ami yang 

menjadikan APBN sebagai tolak ukur kesesuaian tujuan dengan pelaksanaan 

dengan argumen bahwa setiap tahunnya pasti ada peningkatan APBN karna 

pembelanjaan juga naik. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“..Kalo peningkatan saya rasa tiap tahun pasti peningkatan karna APBN kita 

tiap tahun naik, otomatis pembelanjaan akan naik, kalo pembelanjaan naik 

otomatis penerimaan pajak juga akan naik, dan dari sektor APBN ya dari 

sini kita ngomong ya kalo dibilang apakah tiap tahun akan naik, pasti naik. 

Jadi itu tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur memenuhi tujuan nggak 

sih, bisa masih ada yang lain.“ (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 

WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Keempat narasumber mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan 

pemungutan PPN yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan tujuan semula 

dalam hal mengamankan penerimaan negara. Ketiga narasumber yaitu bapak 

Ami, ibu Nelly dan bapak Edo mengatakan bahwa BUMN sudah 

menjalankan kebijakan pemungutan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku 

berikut pernyataan dari bapak Edo mewakili kedua narasumber lainnya: 

“..Saya rasa sudah.. Iya. Banyak pihak yang sudah mengaudit BUMN yang 

menjadi controllernya dia, yang menjadi pengawasnya dia.” (Bapak Edo. 17 

Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 
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 Pendapat bapak Edo diasumsikan dengan alasan karena sudah banyak 

pihak yang mengaudit BUMN yang menjadi controller dari BUMN. Namun 

disisi lain bapak Riono dari Divisi Pajak PT. Hutama Karya (Persero) 

mengatakan bahwa memang seharusnya sudah menjalankan sesuai aturan 

tetapi ada beberapa yang kurang patuh dalam hal menjalankan kewajibannya, 

berikut pernyataannya: 

“..Seharusnya sih sudah yakan. Kan gini kalo nih BUMN yang seharusnya 

sudah diwajibkan sebagai pemungut tapi dia tidak menjalankan 

kewajibannya dia akan terkena sanksi nih karna pada saat pemeriksaan juga 

aka nterlihat karna disinikan kan oleh DJP pada saat pemeriksaan kan 

dilakukan sistem  konfirmasi jadi aa KPP dimana BUMN itu terdaftar akan 

mengkonfirmasi semua KPP-KPP yang terdaftar BUMN tersebut melakukan 

transaksi apabila lawan transaksi sudah melaporkan keluarannya sedangkan 

BUMN belum menyetorkan atau\ atas pemungutannya akan keliatan disitu aa 

disitulah akan aa terlihat bahwa mana BUMN yang aa apa disiplin dan mana 

BUMN yang tidak. atas hasil konfirmasi tadi akan aa akan dilakukan 

himbauan oleh DJP atau KPP terdaftar untuk menyetorkan atas pemungutan 

PPN yang belum disetorkan oleh BUMN” (Bapak Riono. 12 April 2018, 

16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Bapak Riono juga menambahkan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) 

sudah dapat dikatakan disiplin dalam hal menjalankan kewajibannya hal 

tersebut berkaca dari pengalaman dulu dan mengatakan nantinya sanksi yang 

ditimbulkan akan membebankan opresional perusahaan, pernyataannya 

sebagai berikut: 

“.. insyaAllah PT Hutama Karya sudah disiplin nih karna kan ya pengalaman 

yang sebelum-sebelumnya jadi sebenernya atas pemungutan itu tidak akan 

bisa kita tahan atau kita setorkan ke kas negara karna kan akan kelihatan 

juga. Satu kelihatan dua sanksinya pun juga akan membebankan operasional 

perusahaan. karna kan keterlambatan atas penyetoran pemungutan PPN ini 

adalah sanksinya 2% perbulannya kan gitu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 

16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 
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 Lantas dari pernyataan keempat narasumber di atas memang seharusnya 

BUMN menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku karena 

nantinya akan terlihat jika BUMN tidak melaksanakan kewajibannya yang 

nantinya akan menimbulkan sanksi dan membebankan operasinal perusahaan. 

Bapak Edo dan bapak Ami sependapat bahwa tidak ada masalah atau belum 

mengetahui masalah dalam kebijakan pemungutan PPN di BUMN. Berikut 

hasil wawancaranya: 

“..Sejauh ini belum pernah dengar sih mas ada masalah.. Iya karna dari PP1 

ini biasanya kami menjawab pertanyaan penegasan, permintaan penegasan 

kan dari BUMN. Tapi belum pernah sih menemukan permalahan terkait 

pemungutannya ini ya” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Pernyataan dari bapak Edo di atas selaku pihak DJP Pusat belum pernah 

mendengar atau menemukan permasalahan terkait kebijakan pemungutan 

PPN di BUMN khusunya bidang jasa kosntruksi. Lalu bapak Ami juga 

menjelaskan bahwa belum pernah mendapat info terkait permasalahan pada 

kebijakan pemungutan di BUMN khususnya bidang jasa konstruksi berikut 

pernyataannya: 

“..Kalo permasalahaan yang timbul secara apa namanya masalah 

penyetoran-penyetoran saya gak pernah dapet infonya itu tapi kalo menurut 

saya gak ada masalah saya rasa lagipula temen-temen pajak kan sudah ada 

AR’nya pasti mereka sudah konsultasi juga saya rasa.. Dalam 

pelaksanaannya kalo dari sisi administrasi saya rasa gak ada masalah” 

(Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan 

Kebijakan Fiskal) 

 Berbeda dengan pernyataan ibu Nelly dan bapak Riono yang mengatakan 

bahwa ada permasalahan dalam kebijakan pemungutan PPN di BUMN 
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khususnya bidang jasa konstruksi. Ibu Nelly mengatakan bahwa 

permasalahan yang ada yaitu telat setor dari BUMN, berikut keterangannya: 

“..Permasalahannya paling telat setor aja sih mas” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Sementara bapak Riono menjelaskan mengenai permasalahan yang 

dialami oleh PT. Hutama Karya (Persero) adalah sebagai berikut: 

“..menurut kami permasalahan ya ada karna gini BUMN disini kan dalam 

hal pelaporan PPN-nya SPT PPN-nya adalah tersentralisasi jadi PPN 

dilaporkan di KPP BUMN sedangkan BUMN itu sendirri misalnya PT 

Hutama Karya ini daerah operasinya adalah nusantara nih Indonesia jadi 

kan transaksi mungkin kayak Hutama Karya kan kantor pusatnya ada di 

Jakarta berarti KPP BUMNnya ada di LTO empat ya berarti kan di..Jakarta 

sedangkan transaksinya ada di seluruh nusantara misal nih di Aceh di 

Jayapura fakturnya ada terbit disana diakan pelaporan ada di jakarta nah itu 

lah kesulitan atau kelemahan dari apa kesulitan kita nih hutama karya. 

Karna gini ada nih transkasi ada di daerah lain faktur tidak nyampe ke kita 

dan kita tidak tau faktur tersebut sehingga kita tidak menyetorkan atas 

pemungutan PPN tadi karna kita tidak menerima faktur pajaknya, tidak 

sampe ke Jakarta sehingga yang terjadi adalah himbauan dari KPP baru 

terjadi tahun berikutnya atau dua tahun berikutnya disitulah akan terjadi 

permasalahan bagi kita kesulitan bagi kita, jadi kan kita menjadi terlambat 

setor nih padahal faktur pajaknya tidak sampai ke kita seperti itu” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama 

Karya Persero). 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) 

mengalami kesulitan dalam hal penyetoran karena adanya sistem pembayaran 

tersentralisasi, permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan setor karena 

faktur pajak yang terlambat sampai ke kantor pusat yang berada di Jakarta 

sedangkan daerah operasi PT. Hutama Karya (Persero) mencakup seluruh 

Indonesia. Selanjutnya AR PT.Hutama Karya (Persero) menjelaskan bahwa 

adanya sistem tersentralisasi itu guna memudahkan pengawasan, berikut 

pernyataannya: 
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“..Memang untuk Wajib Pajak Besar pelaporannya tersentralisasi, untuk 

memudahkan proses pengawasan” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Mendukung pernyataan kedua narasumber di atas bahwa BUMN 

menggunakan sistem tersentralisasi ditunjukan dalam SE - 45/PJ/2012 pasal 3 

ayat 9 yaitu : 

“Terhadap cabang-cabang BUMN yang telah melakukan pemusatan tempat 

PPN terutang, baik berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PPN 

maupun berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KUP, pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai 

Pemungut PPN dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk sebagai tempat 

pemusatan PPN terutang.” (SE - 45/PJ/2012 Pasal 3 ayat 9) 

 Lalu bapak Edo dari DJP Pusat menjelaskan lebih detail awal mula dan 

tujuan sentralisasi, berikut penjelasan bapak Edo: 

“..Jadi gini mas awalnya sentralisasi itu motifnya karna dalam undang-

undang PPN kita disebutkan bahwa penyerahan barang dari pusat ke cabang 

itu masuk kedalam kreteria penyerahan yang terutang PPN, dari pusat 

kecabang pasal 1A, nah akan jauh merepotkan ke mereka tiap kali mereka 

mengirim barang kecabangnya, misalnya ngirim dari Jakarta ke Surabaya 

mereka harus buka faktur padahal mereka masih satu entitas, memang sih 

pada akhirnya PK sama PMnya sama, barang nih harganya 100 juta dari 

Jakarta sampe surabaya juga kan masih 100 juta kan nah PK-nya 10 di PM-

nya 10 otomatis nggak ada pajak terutang 0 iyakan, tapi ada beban 

administrasi disitu itu kalo non-pemusatan. Kalo pemusatan nggak, saya 

ngirim dari Jakarta ke Surabaya nggak buka faktur tanpa penyerahan tapi 

pada saat Surabaya menjual barangnya dia harus by sistem internal mereka 

ya untuk melaporkan penjualannya ke pusatnya supaya di laporkan SPT 

Masa perusahaan mereka sebagai satu entitas, kalo dibilang jadi telat lapor 

telat bayar itu internal mereka” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Bapak Edo menjelaskan bahwa awal mula adanya sentralisasi adalah 

untuk memudahkan penyerahan barang dari pusat ke cabang begitu juga 

sebaliknya, dan untuk mengurangi biaya administrasi yang ditanggung oleh 

Wajib Pajak. Jika tidak mengunakan sentralisasi atau non-pemusatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

penyerahan barang dari pusat ke cabang harus menggunakan faktur karena 

dalam undang-undang PPN penyebutkan penyerahan barang dari pusat ke 

cabang merupakan penyerahan yang terutang PPN. Tetapi jika menggunakan 

pemusatan pengiriman barang dari pusat ke cabang tidak perlu buka faktur 

atau tanpa penyerahan lalu jika cabang menjual barang ke pusat harus 

dilaporkan di SPT Masa perusahaan sebagai satu entitas. Bapak Edo juga 

mengatakan bahwa jika terjadi telat lapor dan telat bayar menjadi tanggung 

jawab internal perusahaan tersebut. Menanggapi bahwa permasalahan terjadi 

hanya karna internal perusahaan bapak Riono menanggapi sebagai berikut: 

“..Ya kalo dibilang internal. Jadi mungkin permasalahannya tidak hanya 

diinternal. Internal juga ada misalnya seperti ini kadang perusahaan atau 

Wajib Pajak atau lawan transaksi kita dia menerbitkan faktur pajak tapi dia 

tidak menyerahkan faktur pajaknya yakan tidak menyerahkan faktur pajaknya 

dia hanya nagih saja sehingga faktur pajak tidak kita terima kita tidak tahu 

atas apa faktur pajak yang wajib kita setorkan ke kas negara, atau kalo misal 

internal disampaikan nih ke disampaikan nih ke karyawan kita yang di 

daerah tapi tidak di sampaikan ke kantor pusat nah itu permasalahannya. 

Atau juga kadang kesalahan dari Wajib Pajak sendiri misalnya dia 

bertransaksi dengan bukan perusahaan kita tetapi dia karna kesalahan ada 

di dia salah atau kesalahan ada di dia mencantumkan aa NPWP-nya adalah 

NPWP kita sehingga akan muncul pajak keluaran atas nama kita padahal itu 

bukan transaksi ke kita itu juga pernah terjadi sehingga kewajiban 

penyetorannya ada di kita, kita yang harus dihimbau untuk dikenai sanksi 

begitu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat 

PT. Hutama Karya Persero). 

 Bapak Riono menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya 

karena faktor internal melainkan ada juga faktor lain yaitu lawan transaksi 

menerbitkan faktur tetapi tidak menyerahkan faktur pajak sehingga PT. 

Hutama Karya (Persero) tidak mengetahui bahwa ada faktur pajak yang 

belum disetor, lalu ada juga Wajib Pajak yang salah mencantumkan NPWP 

perusahaan sehingga muncul Pajak Keluaran tetapi sebenarnya tidak pernah 
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ada transaksi. Kalau masalah yang diinternalnya berdasarkan penjelasan 

bapak Riono bahwa faktur pajak sudah disampaikan pada karyawan yang 

berada di daerah tetapi tidak disampaikan ke kantor pusat PT. Hutama Karya 

(Persero). Selanjutnya bapak Edo menanggapi pernyataan di atas dari bapak 

Riono sebagai berikut:  

“..Nah kalo gitu perlu cek dulu terlambatnya tuh karna apa, jangan-jangan 

karna vendornya yang telat nerbitin faktur, berartikan bukan salah mereka, 

mereka harusnya tetep bisa mengkreditkan itu meskipun fakturnya terlambat 

di terbitkan dan itu bukan salah mereka kan. Toh juga kalo faktur pajak 

masukkan kan dikreditkan 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan 

kan.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

Bapak Edo menegaskan bahwa perlunya pengecekan penyebab 

terlambatnya penyetoran PPN bisa jadi kesalahan bukan ada di perusahaan 

melainkan vendor dari PT. Hutama Karya (Persero). Bapak Edo 

menambahakan bahwasannya faktur pajak masukan masih bisa dikreditkan 3 

bulan setelah Masa Pajak bersangkutan. Jadi dari pembahasan mengenai 

permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN di BUMN 

khususnya PT. Hutama Karya (Persero) adalah terlambatnya penyetoran yang 

bisa diakibatkan dari dua sisi yaitu internal perusahaan dan eksternal 

perusahaan yaitu lawan transaksi atau Wajib Pajak lain. Lantas dari 

permasalahan tadi bagaimana solusi yang sudah ada, bapak Riono 

menjelaskan mengenai solusi yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan telat setor tersebut, berikut pernyataannya: 

“..sementara ini kita sudah kerja sama nih dengan AR kita atau merangkul 

DJP KPP AR kita, kita minta diberikan himbauan atas konfirmasi KPP lawan 

transaksi kita sehingga akan terlihat tuh mana-mana aja faktur pajak yang 
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belum kita setorkan sehingga kita bisa menyetorkan lebih awal mengejar 

permintaan faktur pajak yang belum sampai ke kita. Hanya itu saja sih yang 

sementara ini yang yang undah kita lakukan untuk mengatasi permasalah 

tersebut.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Solusinya berdasarkan keterangan bapak Riono adalah bekerja sama 

dengan AR PT. Hutama Karya (Persero) untuk menghimbau atas konfirmasi 

dari KPP lawan transaksi sehingga dapat lebih cepat tahu jika ada faktur 

pajak yang belum disetorkan sehingga dapat menyetorkan lebih awal dan 

mengejar permintaan faktur pajak jika faktur pajak belum sampai ke PT. 

Hutama Karya (Persero). Selanjutnya mengenai forum diskusi atau sarana 

diskusi yang diberikan dari DJP atau BKF terkait untuk membahas solusi dari 

permasalahan yang mungkin timbul dari kebijakan pemungutan PPN di 

BUMN khususnya bidang jasa konstruksi. Menurut ketiga narasumber yaitu 

dari pihak DJP Pusat, AR PT. Hutama Karya (Persero) dan BKF menyatakan 

bahwa pemerintah membuka lebar jalur komunikasi bagi Wajib Pajak yang 

mengalami permasalahan dibidang perpajakan, seperti pernyataan bapak Ami 

dari BKF berikut pernyataannya: 

“..Kalo kami di pemerintah selalu terbuka. Dalam arti kalo ada pengusaha 

yang misalnya punya keluhan atau komplain ya kita terbuka. Yang biasanya 

terjadi mungkin mereka akan menyurati kami semua pengusaha gak tertutup 

juga BUMN ya ketika mereka menyurati kami yaudah nanti kita akan undang 

mereka membahas permasalahaannya seperti apa jadi memang bentuknya 

seperti itu lazimnya yang ada disini gitu atau nanti bisa juga nanti misalnya 

diadakan evaluasi kita akan undang si pengusaha.. Bisa dari dua arah 

artinya bisa dari pemerintah ketika pemerintah melakukan evaluasi. Nah 

ketika mereka melakukan evaluasi ya berarti diundang tuh si stakeholdernya 

dalam rangka evaluasi itukan atau bisa juga tadi kalo si BUMN ini merasa 

ada masalah ya dia akan menyurati kesini ke pemerintah gitukan karna kan 

kita juga yang namanya pelaksanaan prosesnya itu kan kalo ketika tidak ada 

surat dari BUMN misalnya atau tidak ada komplain dari pengusaha misalnya 

ya kita dari pemerintah akan merasa oh ini baik-baik saja gitu kan gitu dari 
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sisi itu gitu” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor 

Badan Kebijakan Fiskal) 

Bapak Ami mejelaskan bawa BKF selalu terbuka untuk Wajib Pajak 

yang memiliki keluhan atau komplain, jika Wajib Pajak termasuk juga 

BUMN menyurati BKF, Wajib Pajak tersebut akan diundang untuk 

membahas permasalahannya karena jika tidak ada komplain pihak BKF tidak 

mengetahui permalasahaan yang ada pada pelaksanaan dan menganggap 

baik-baik saja. Bapak Ami juga menmbahkan ketika dilakukan evaluasi akan 

mengundang stakeholder terkait untuk membahas permasalahan yang ada. 

Mendukung pernyataan tersebut bapak Edo dari DJP pusat juga menegaskan 

bahwa DJP membuka jalur komunikasi dan sudah banyak sarananya bisa 

melalui surat dan telephone. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“..Kalo jalur komunikasi saya rasa kami selalu membuka jalur komunikasi 

baik itu via verbal, atau rapat langsung, dengan BI dengan bank-bank 

BUMN, atau dengan BUMN konstruksi saya rasa kami tidak menutup jalur 

komunikasi bisa via surat tadi, atau mungkin bisa lewat telephone tadi, untuk 

pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak dipertanyakan mungkin bisa di 

pertanyakan ke 500200 kan kami juga ada hotline untuk itu kan ya. Saya rasa 

tidak pernah ada batasan sih untuk jalur komunikasi kami selalu membuka.” 

(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

Lebih khusus ke pelaksana lagi AR PT. Hutama Karya (Persero) ibu 

Nelly mengatakan untuk sarana diskusi Wajib Pajak bisa berkonsultasi 

dengan AR jika mengalami kesulitan seperti pernyataannya sebagai berikut: 

“..Kalo sarana diskusi, WP bebas datang ke sini untuk konsultasi atau 

meminta bantuan kita siap saja bantu WP jika mengalami kesulitan itu bisa 

discuss sih.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 
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Sementara itu bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) 

menjelaskan bahwa BUMN sudah memiliki forum tersendiri diluar dari DJP 

dan BKF bernama asosiasi pajak BUMN yang beranggotakan semua BUMN 

tidak hanya jasa konstruksi dan dalam forum tersebut mereka membahas 

mengenai permasalahan perpajakan yang dialami BUMN. Bapak Riono 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

“..sementara ini kita sudah ada aa suatu fokus tersendiri yaitu khusus untuk 

BUMN tapi tidak hanya BUMN konstruksi, jadi semua BUMN membentuk 

namanya asosiasi pajak BUMN jadi disitu kita melakukan diskusi ya secara 

apa jarak jauh jadi kita ada grup untuk membahas masalah permasalahan 

perpajakan jadi kita sudah punya namanya grup asosiasi pajak BUMN itu 

yang sudah ada. Itu diluar dari DJP jadi hanya BUMN saja kalo yang 

dengan DJP kita belum ada atas forum tersebut.” (Bapak Riono. 12 April 

2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah sudah membuka sarana diskusi 

untuk Wajib Pajak baik melalui mengirim surat terlebih dahulu untuk 

membahas permasalahan yang ada, melalui telepohone dengan menghubungi 

hotline DJP Pusat lalu konsultasi dengan AR terkait permasalahan yang 

dialami. Tetapi diluar dari pemerintah BUMN sudah memiliki forum sendiri 

yaitu asosiasi pajak BUMN sebagai wadah diskusi membahas permasalahan 

perpajakan yang dialami BUMN. Selanjutnya terkait pelaksanaan dari 

kewajiban BUMN khususnya bidang jasa konstruksi keempat narasumber, 

ibu Nelly AR PT. Hutama Karya (Persero), bapak Riono dari  PT. Hutama 

Karya (Persero), bapak Ami dari BKF dan bapak Edo dari DJP mengatakan 

bahwa BUMN sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan berikut 

pernyataannya: 
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“Saya rasa sudah, balik lagi alasannya tadi banayk yang mengontrol 

BUMN.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor 

Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

Bapak Edo mengatakan bahwa BUMN sudah menjalankan kewajiban 

sesuai dengan aturan yang berlaku karena banyak yang mengontrol BUMN. 

Mendukung pernyataan tersebut bapak Ami juga mengatakan bahwa BUMN 

sudah melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku karena dinilai 

dari sisi compliancenya tinggi dan terkait pengawasannya juga ketat, berikut 

keterangannya: 

“Kalo sudah melaksanakan kewajibannya saya rasa sudah. BUMN dari sisi 

complaince saya rasa tinggi ya mereka kita juga masih bisa ngawasin lah ya. 

Dari sisi pengawasan ketat gitu ya.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB 

– 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Selanjutnya mendukung pernyataan narasumber di atas bapak Riono 

berpendapat bahwa BUMN sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan 

aturan. Berikut hasil wawancaranya: 

“..Menurut kami sih sudah. Kalo bagi kami kita tidak tahu atas BUMN yang 

lain tapi kalo BUMN kami sih sudah tapi menurut kami sih BUMN lain juga 

sama sudah melaksanakan atas kewajiban pemungutan sesuai dengan PMK 

85 pemungutan dan penyetoran sih sudah” (Bapak Riono. 12 April 2018, 

16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dari keterangan empat narasumber semua berpendapat bahwa 

BUMN sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku 

dengan alasan karena BUMN dari sisi pengawasan sudah ketat dalam artian 

banyak yang mengontrol dan dari sisi compliance BUMN juga sudah dirasa 

tinggi. Ketika sudah menjalankan kewajibanya, hak yang ada seharusnya juga 

bisa diterima. Berdasarkan keterangan dari bapak Edo dari DJP Pusat tidak 

dapat mengatakan bahwa BUMN sudah mendapatkan haknya atau belum 
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tetapi menurut beliau antara hak dan kewajiban ini seimbang, jadi ketika 

sudah menjalankan kewajiban dengan baik maka pasti akan mendapatkan 

haknya, minimal hak untuk mendapatkan informasi dan hak berkonsultasi 

dengan AR. Berikut penjelasanya: 

“..Saya tidak bisa bilang apa mereka sudah punya.. sudah mendapat haknya 

tapi saya rasa gini mas, hak sama kewajiban itu kan dia seimbang ya ada hak 

otomatis ada kewajiban. Ada kewajiban secara otomatis dia ada hak. Kalau 

dia selama melaksanakan kewajibannya dengan baik, dia pasti akan 

mendapatkan haknya, minimal hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk 

mendapatkan konsultasi ke AR ke KPP seperti itu.” (Bapak Edo. 17 Mei 

2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) memberi keterangan 

bahwa haknya adalah restitusi yang sudah didapatkan tetapi mengenai 

prosesnya agak lama, pernyataan lengkapnya seperti berikut: 

“..kalo haknya sebenernya kan haknya aa restitusi ya kalo bagi kita bagi 

Wajib Pajak maupun pemungut sama sih haknya restitusi tadi.. Didapatkan 

tapi dengan proses yang agak.. agak.. alot ya agak lama lah seperti itu” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. 

Hutama Karya Persero). 

Sependapat dengan bapak Riono bapak Ami dari BKF memberikan 

penjelasan bahwa haknya terdapat ketika lebih bayar dan menjadi tantangan 

dari DJP untuk membuat proses restitusi dapat dipercepat. Bapak Ami juga 

menjelaskan berbeda dengan pemungutan PPN biasa yang harusnya PKnya 

lebih besar dalam pemungutan ini PKnya menjadi 0, untuk penjelasannya 

sebagai berikut: 

“..Kalo dari sisi hak-haknya ya karna terkait kebijakan WAPU ini wajib 

pungut ini ya hak-hak mereka adalah ketika lebih bayar itu gitu, ketika lebih 

bayar ya normalnya PPN itu kalo kita normalnya kan gak terjadi lebih bayar 

namanya perusahaan namanya pengusaha berusaha pengennya profit dong 
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ketika cari profit ya pasti yang dijual itu lebih besar dari HPPnya kan gitu 

sehingga apanamanya PK’nya pasti lebih besar selisihnya adalah kurang 

bayar PPN disetorkan ke negara kalo ini kan PK’nya kan menjadi nol 

sehingga lebih bayar. Nah ketika terjadi lebih bayar itu mereka tantangannya 

adalah proses restitusi dari temen-temen DJP kalo yang kami lihat memang 

temen-temen BUMN ini memang bisa mendapatkan restitusi dipercepat karna 

dari sisi risiko saya rasa sudah rendah” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 

WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

Tidak sependapat dengan kedua narasumber di atas ibu Nelly selaku AR 

PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan bahwa tidak bisa 

menyengkutpautkan antara pemungutan dengan restitusi beliau juga 

menegaskan bahwa semua Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar berhak 

untuk restitusi tidah hanya pemungut saja. Lebih bayar akan didapatkan 

melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, hasil wawancaranya adalah 

sebagai berikut: 

“..Mas jangan pernah menyangkutpautkan antara pemugutan dengan 

restitusi mas... kalo restitusi semua WP berhak untuk restitusi nggak cuma 

pemungut aja. semua WP yang mengalami lebih bayar berhak mendapatkan 

restitusi... melalui pemeriksaan terlebih dahulu. saya rasa haknya sama saja 

dengan WP lain tidak ada yang spesial” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB 

– 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

Padahal menurut teori Withholding Tax System menyebabkan pemerintah 

harus bersiap dengan proses pemeriksaan yang timbul dari lebih bayar akibat 

Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada 

Pemungut PPN (Rahayu dan Suhayati, 2010:239). Berdasarkan keterangan 

keempat narasumber di atas bahwa haknya adalah restitusi, dan restitusi 

tersebut berhak didapatkan bagi Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar 

PPN tidak hanya pemungut saja. Tantangan bagi DJP adalah untuk membuat 

proses restitusi cepat. 
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c.   Perhitungan PPN  pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi 

Pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN di BUMN khususnya bidang 

jasa konstruksi tidak terlepas dari proses perhitungan PPN-nya. Bapak Riono 

dari PT. Hutama Karya (Persero) menjelaskan mengenai prosedur 

pemungutan yang dilakukan oleh BUMN bidang jasa konstruksi berikut 

keterangannya dalam wawancara: 

“Kalo pemungutan sih sama ya untuk pemungutan PPN  jadi tidak hanya 

berlaku untuk jasa konstruksi semuanya sama apabila ada penyerahan 

barang atau misalnya kita BUMN menyerahkan barang atau jasa ke 

pemungut ya harus dipungut aa pemungut kita misalnya kita menyerahkan ke 

bendahara pemerintah atau BUMN sebagai pemungut ya berarti kita 

dipungut tapi manakala kita menyerahkan barang atau jasa ke bukan 

pemungut misalnya nih pengusaha atau perusahaan swasta ya berarti kita 

pungut sendiri kan gitu lah apa yang kita pungut sendiri ini nanti PPN-nya 

akan kita perhitungkan nih dengan Pajak Masukan kita lebih atau kurang 

kalau kurang berarti kita kurang bayar kita harus menyetorkan selisihnya 

tetapi kalo lebih lebih besar Pajak Masukannya kita mengajukan restitusi.” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. 

Hutama Karya Persero). 

 

Bapak Riono menerangkan bahwa kebijakan pemungutan PPN tidak 

hanya berlaku bagi BUMN bidang jasa konstruksi. Prosedur pemungutannya 

adalah apabila ada penyerahan barang dari BUMN ke pemungut lain 

misalnya seperti bendahara pemerintah BUMN akan dipungut. Tetapi ketika 

BUMN menyerahkan barang atau jasa ke bukan pemungut atau pihak swasta 

maka BUMN akan memungut yang nantinya akan menjadi PK yang dipungut 

sendiri dan diperhitungkan dengan Pajak Masukan jika terjadi selisih atau 

kurang bayar maka selisih tersebut harus disetorkan tetapi jika Pajak 

Masukannya lebih besar maka mengajukan restitusi. Dasar Perhitungan Pajak 

(DPP) dalam kebijakan pemungutan PPN ini adalah harga pokok menurut 
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bapak Riono, beliau mengutip dari dari undang-undang no 42 tahun 2009, 

keterangan lengkapnya sebagai berikut: 

“..Ohh jadi gini kalo pemugutan PPN itu sudah diatur di undang-undang 

PPN ya no 42 tahun 2009 yang menjadi DPP adalah harga pokoknya kan 

yakan yang menjadi DPP adalah harga pokok atas barang dan jasa yang 

diserahkan kan seperti itu yang sudah kita laksanakan sementara ini “(Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama 

Karya Persero). 

Sementara dalam undang-undang PPN No 42 tahun 2009 Pasal 1  ayat 17 

menjelaskan bahwa DPP adalah sebagai berikut  

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai 

Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk 

menghitung pajak yang terutang.” (Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 

Pasal 1 ayat 17) 

 

Bapak Ami dari BKF menerangkan bahwa DPP dalam undang-undang 

PPN yaitu harga jual dan harga pasar wajar, harga pasar wajar digunakan 

ketika terjadi hubungan istimewa dan ada juga DPP nilai lain ketika sulit 

untuk ditemukan harga jual dan harga pasar wajarnya dalam rangka keadilan. 

Tetapi untuk jasa konstruksi menggunakan harga jual. Penyataannya sebagai 

berikut: 

“..Kalo DPP-nya kalo disini berarti kan harga jual gitu kan kalo kita liat 

dipasal apanamanya di undang-undang PPN.. dasar pengenaan pajak ada 

harga jual atau harga pasar wajar ketika terjadi misalnya hubungan 

istimewa atau misalnya DPP nilai lain ya kalo memang sukar untuk 

ditentukan dalam rangka keadilan itu bisa menggunakan DPP nilai lain 

ketika sukar untuk ditentukan harga jual dan harga pasar wajar. Ya saya 

rasa kalo yang jasa konstruksi ini kan sudah bisa ditentukan tuh harga 

jualnya berapa gitukan” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Mendukung pernyataan bapak Ami, bapak Edo dari DJP Pusat juga 

menyebutkan bahwa DPP yang digunakan dalam pemungutan PPN sama 
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dengan PPN pada umumnya jika menyerahkan barang menggunakan harga 

jual dan jika menyerahkan jasa adalah pengantian. Beliau juga menambahkan 

BUMN jasa konstruksi belum tentu hanya akan menjual jasa saja bisa jadi 

menjual barang atau material. Berikut hasil wawancaranya: 

“..Iya sama dengan PPN pada umumnya untuk penyerahan barang itu 

dengan harga jual kalo untuk jasa menggunakan penggantian ya di undang-

undang PPN pasal 1 disebutkan untuk definisnya masing-masing. Menjual 

apa harga jual itu apa kemudian penggantian itu apa. apakah BUMN 

konstruksi menyerahkan semua jasa belum tentu. Kan tidak bisa kita 

mematok saya jualan barang otomatis saya akan terus jualan barang. Saya 

jualan jasa akan terus jualan jasa, siapa tahu jasa konstruksi tiba-tiba dia 

menjual material bahan bangunan. Ya jadi tidak bisa dipastikan ini seperti 

apa.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

 Sedangkan ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya (Persero) 

mengakatan bahwa DPP yang digunakan adalah nilai transaksi, berikut 

pernyataannya: 

“..DPP-nya ya nilai transaksi itu mas” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Menurut PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan DPP yang 

digunakan untuk pemungutan PPN sama saja dengan aturan PPN pada 

umumnya yaitu: 

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, atau nilai 

lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang terutang.” (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 1 ayat 2) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber di atas 

menghasilkan keterangan bahwa DPP yang digunakan dalam kebijakan 

pemungutan PPN sama dengan PPN pada umumnya yaitu nilai transaksi, 
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nilai transksi ini dilihat juga jika melakukan penyerahan barang 

menggunakan harga jual lalu jika melakukan penyerahan jasa menggunakan 

penggantian. Melanjuti mengenai DPP keempat narasumber juga memberikan 

informasi bahwa DPP yang digunakan untuk penyerahan ke pemungut PPN, 

bukan pemungut PPN, PKP dan non-PKP adalah sama. Pernyataan pertama 

dari ibu Nelly berikut hasil wawancaranya: 

“..Ke semua...baik dia pemungnut atau bukan DPP-nya tetap. yaitu nilai 

transaksi” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 

 Mendukung pernyataan ibu Nelly, bapak Ami dari BKF juga menyatakan 

bahwa DPP yang digunakan sama untuk ke pemungut, PKP dan non-PKP, 

pernyataan dalam wawancara sebagai berikut: 

“..Kalo dari sisi PPN DPP sama aja jadi misalnya dia 10% dari DPP. DPP-

nya ya harga jualnya” (Bapak Ami . 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. 

Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) juga mengungkapkan 

bahwa untuk perhitungan DPP tidak ada perbedaan untuk ke pemungut, 

bukan pemungut, PKP dan non-PKP yang menjadi perbedaan hanya 

mekanisme pemungutannya jika bertransaksi dengan non-PKP, maksudnya 

adalah jika BUMN membeli ke non-PKP tidak bisa dilakukan pemunguta 

karna non-PKP tidak bisa menerbitkan faktur Pajak. berikut keterangan 

lengkapnya: 

“..Itu tidak ada jadi kalo hmm untuk penghitungan DPP-nya sih tidak ada 

perbedaan antara kita penyerahan ke pemungut ke BUMN atau ke bukan 

pemungut jadi DPP perhitungannya tetep sama sesuai dengan undang-

undang PPN 42 ya.... Kalo DPP-nya sih gada ya cuma beda di 

pemungutannya aja sih termasuk PPN atau tidak kan gitu tapi kalo kita beli 
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ke non PKP berarti ya kita tdak ada aa unsur PPN-nya yakan seperti itu 

karna kan non PKP tidak bisa menerbitkan faktur pajak gitu jadi tanpa PPN” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. 

Hutama Karya Persero). 

 Penjelasan terakhir dari bapak Edo dai DJP Pusat juga menegaskan 

bahwa tidak ada perbedaan DPP yang digunkan untuk ke pemungut, PKP, 

dan non-PKP. Bapak Edo menyatakan sebagai berikut: 

“..Oh iya sama, semuanya tetep sama berapa nilai penyerahannya harga jual 

atau penggantiannya disitu DPP-nya.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB 

– 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Perhitungan PPN tidak lepas dari tarif PPN, ketiga narasumber 

mengatakan bahwa tarif yang digunakan dalam pemungutan PPN di BUMN 

khusunya bidang jasa konstruksi adalah 10%. Mewakili keempat narasumber 

berikut pernyataan bapak Edo yang menjelaskan bahwa PPN hanya mengenai 

2 (dua) tarif yaitu 10% dan 0%, 0% digunakan untuk ekspor dan untuk 

penyerahan dalam negeri 10%, berikut pernyataannya: 

“..PPN cuma mengenal dua tarif kan mas. 10% sama 0% tergantung, kalo 

0% mungkin ekspor kalo yang penyerahan dalam negeri otomatis 10%” 

(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

 Hal tersebut sesuai dengan karakteristik PPN dalam Pranditara 

(2012:423) menjelaskan salah satu tarif PPN adalah tarif tunggal dalam artian 

tarif PPN sangat sederhana karena hanya ada tarif 10% untuk transaksi 

penyerahan barang atau jasa didalam negeri atai 0% atas transaksi ekspor 

 Keempat narasumber juga mengatakan bahwa tarif yang digunakan 

adalah sama 10% baik itu bertransaksi dengan pemungut PPN, PKP atau non 
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PKP, berikut pernyataan bapak Riono mewakili jawaban keempat 

narasumber: 

“..Tetap sama jadi aa kalo kita bertansaksi ke bendahara atau ke BUMN atau 

perusahaan lain sama tarifnya 10 %,” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Pada PMK 85 /PMK.03/2012 Pasal 4 ayat 1 juga menyebutkan bahwa 

tarif yang digunakan adalah 10% berikut bunyi peraturannya:  

“Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Badan Usaha 

Milik Negara adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar 

Pengenaan Pajak.” (PMK 85 /PMK.03/2012 Pasal 4 ayat 1) 

 Selanjutnya mengenai mekanisme pemungutan jika BUMN bertransaksi 

dengan bendaharawan pemerintah. Bapak Ami menjelaskan bahwa ketika 

BUMN bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah maka bendaharawan 

pemerintah akan memungut PPN-nya, berikut penjelasannya: 

“..Berartikan disini bendaharawan pemerintah akan memungut PPN-nya, ya 

kalo dia bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah ya bendaharawan 

pemerintah akan mungut PPN-nya. ketika dia menjual ya menjual jasa 

konstruksi misalnya jasa ke pemerintah. Pemerintah beli jasa seharusnya 

pemerintah bayar PPN ke BUMN maka PPN itu dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah” (Bapak Ami . 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Mendukung penjelasan dari bapak Ami, bapak Riono juga mengatakan 

bahwa ketika PT. Hutama Karya (Persero) melakukan penyerahan atau 

penjualan barang atau jasa ke bendahara pemerintah, bendahara pemerintah 

yang memungut. Sedangkan untuk pembelian PT. Hutama Karya (Persero) 

belum pernah melakukan pembelian ke pemerintah. Berikut ungkapan bapak 

Riono dalam wawancara: 
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“..Kalau kita beli barang atau jasa dari bendaharawan pemerintah 

sementara kita ini belom pernah yakan yang sudah pernah kita lakukan 

adalah aa penjualan atau penyerahan barang atau jasa kepemerintah berarti 

untuk pemungutannya bendahara pemerintah yang memungut” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama 

Karya Persero). 

 AR PT. Hutama Karya (Persero) menjelaskan dengan lebih singkat 

bahwa mekanisme kebijakan pemungutan PPN adalah yang membeli adalah 

yang memungut baik ke BUMN atau bendaharawan sama yang mengeluarkan 

uang atau membeli adalah yang memungut. Berikut pernyataan ibu Nelly: 

“..Mekanismenya yang membeli yang memungut mas, sama saja baik ke 

BUMN atau bendaharawan sama, yang mengeluarkan uang dia yang 

memungut.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 

 Sementara bapak Edo dari DJP Pusat memberi keterangan bahwa harus 

memisahkan terlebih dahulu BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

atau BUMN sebagai entitas bisnis, jika BUMN bertransaksi dengan 

pemungut lain maka dia bertindak sebagai entitas bisnis. Beliau juga 

menambahkan bahwa yang memungut adalah penerima jasa atau pemberi 

pekerjaan. Berikut hasil keterangan dari bapak Edo: 

“..Itu tadi kita harus memisahkan BUMN sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah sebagai pemungut dan BUMN sebagai entitas bisnis, kalo suatu 

ketika BUMN ini bertransaksi dengan pemungut lain dia akan bertindak 

sebagai entitas bisnis. Jadi yang mungut itu adalah yang menerima jasa atau 

pemberi pekerjaan begitu juga sebaliknya kan, katakanlah konstruksi ini dia 

menerima jasa perbankan atau jasa keuangan itu JKP katakanlah seperti itu, 

pada saat perusahaan konstruksi ini menerima jasa perbankan atau jasa 

keuangan, dia bertindak sebagai pemungut. tapi pada saat dia membuat 

katakanlah bangunan gedung atau renovasi gelora bung karno katakanlah 

dia bertindak sebagai entitas bisnis dia yang menjadi dipungut.” (Bapak Edo. 

17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 
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 Bedasarkan penjelasan keempat narasumber di atas dapat dikatakan 

bahwa jika BUMN bertransaksi dengan bendahara pemerintah maka 

bendahara pemerintah yang memungut. Lalu konsep dasarnya adalah yang 

melakukan pembelian, penerima jasa, atau pemberi perkerjaan adalah pihak 

yang memungut. Hal tersebut sama halnya jika BUMN bertransaksi dengan 

BUMN lain atau pemungut lain, seperti yang diterangkan oleh bapak Ami 

dari BKF. Bapak Ami menerangkan bahwa ketika BUMN sebagai pembeli 

atau pemanfaat jasa bertransaksi dengan pemungut lain, maka BUMN yang 

memungut. Sebaliknya jika BUMN sebagai penjual bertransaksi dengan 

pemungut lain maka BUMN yang dipungut. Berikut keterangan lengkapnya 

dalam hasil wawancara: 

“..Sama.. sama kalo disini konteksnya tadi kita ngeliatkan ketika dia BUMN 

misalnya walaupun dia wajib pungut ya tapi dia walaupun wajib pungut tapi 

dia posisi pembeli atau pemanfaat jasa berarti dia mungut PPN tapi ketika 

dia adalah posisinya adalah sebagai penjual jasa konstruksi baik ke 

pemungut lain atau ke bendahara lain maka yang memungut adalah si 

bendahara atau si pemungut lain gitu posisinya gitu” (Bapak Ami . 18 April 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) juga memberikan 

penjelasan yang sama yaitu jika bertransaksi dengan BUMN yang memungut 

adalah yang membeli jasa dan yang dipungut adalah yang menyerahkan jasa. 

Berikut hasil wawancara dengan bapak Riono: 

“..manakala kita bertransaksi dengan BUMN sesama BUMN yang memungut 

adalah  aa yang membeli jasa jadi yang dipungut adalah yang menyerahkan 

barang atau jasanya nah dia yang dipungut. Misalnya nih aa PT Hutama 

Karya menyerahkan barang atau jasa di BUMN lain berarti kita yang 

dipungut Hutama Karya yang dipungut aa atau sebaliknya misalnya kita beli 

barang atau jasa berarti kita yang mungut jadi yang memungut adalah aa si 
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pembeli barang atau jasanya.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 

18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

  Berdasarkan keterangan dari para narasumber di atas kita tahu bahwa 

mekanisme pemungutan PPN dengan bendahara pemerintah dan BUMN 

sebagai pemungut atau pemungut lain adalah sama yang membeli adalah 

yang memungut dan yang menjual adalah yang dipungut. Selaras dengan 

kesimpulan tersebut dalam peraturan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No 

45 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 

 “PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari BUMN kepada BUMN tidak dikecualikan 

dari pemungutan oleh Pemungut PPN, sehingga BUMN yang menerima 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetap melakukan 

kewajiban pemungutan PPN” (SE DJP 45/PJ/2012 Pasal 3 ayat 1) 

 Pasal di atas menjelaskan bahwa penyerahan BKP atau JKP dari BUMN 

ke BUMN tetap dipungut oleh BUMN yang menerima BKP atau JKP. 

Sementara itu Pasal 3 ayat 2 SE DJP 45/PJ/2012 menjelaskan bahwa 

penyerahan BKP atau JKP dari BUMN kepada pemungut PPN selain BUMN 

juga dipungut atas PPN dan PPnBM-nya oleh pemungut PPN yang menerima 

penyerahan BKP atau JKP, jelas bunyinya seperti berikut: 

“Demikian juga atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak dari BUMN kepada Pemungut PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM 

yang terutang tetap dipungut oleh Pemungut PPN yang menerima 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak” (SE DJP 

45/PJ/2012 Pasal 3 ayat 2) 

Lantas jika bertransaksi dengan PKP mekanismenya menurut keterangan 

dari bapak Ami dari BKF ketika BUMN beli dengan PKP, maka BUMN yang 

memungut PPN dan menyetorkan ke negara, berikut keterangan bapak Ami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

“..kalo dia membeli dari PKP posisi dia sebagai wajib pungut berarti ya aktif 

nih berarti seharusya dia bayar PPN ke PKP ya dia mungut PPN itu dan 

menyetorkan ke negara” (Bapak Ami . 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

  Mendukung keterangan bapak Ami, bapak Riono dari PT. Hutama Karya 

(Persero) memberi penjelasan bahwa baik jual ataupun beli BUMN yang 

memungut atas PPN-nya. Berikut penjelasan dengan bapak Riono: 

“..Kalo diluar BUMN atau pemungut lain berartikan diluar bendahara, 

BUMN yakan itu berartikan kita BUMN yang harus memungut. Misalnya nih 

kita jual barang atau jasa berarti kan kita terima uang nih berarti kita terima 

uangnya DPP plus PPN kan gitu berarti kan kita harus memungut sendiri 

atas PPN-nya kan gitu. Kalo kita beli ya karna kita beli otomatis kita mungut 

kan gitu” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Penjelasan lebih rinci dijalaskan oleh bapak Edo dari DJP Pusat 

mengenai mekanisme BUMN jika bertransaksi dengan PKP. Jika BUMN 

menjual kepada PKP berlaku mekanisme normal PPN berarti BUMN yang 

memungut PPN-nya. Lalu dalam kebijakan pemungutan PPN atau Wajib 

Pungut ini berlaku kebalikan jika BUMN membeli dari PKP maka BUMN 

yang memungut PPN. Berarti baik jual atau beli ke PKP BUMN adalah yang 

memungut. Hasil wawancaranya sebagai berikut:  

“..Kalo dia sebagai penjual kan mekanisme normal ya, mekanisme normal 

kan PKP jual barang otomatis dia mungut PPN, itukan mekanisme bisnis 

normal nah kalo pemungutan ini kan dia reverse collection yang membeli 

barang yang memungut PPN kan harusnya penjual yang mungut PPN. Jadi 

waktu dia membeli dan dia menjual normalnya sih dia sebagai PPN ya dia 

sebagai pemungut” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Mendukung pernyatan para narasumber di atas dijelaskan dalam Pasal 3 

ayat  1 PMK 85/PMK.03/2012 menyebutkan bahwa: 
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“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik 

Negara dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik Negara.” 

(PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1) 

 Jadi jika BUMN bertransaksi dengan PKP, baik BUMN beli ataupun jual 

tetap BUMN yang memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi tersebut. 

Jika BUMN bertransaksi dengan non-PKP menurut penjelasan bapak Ami 

dari BKF adalah PPN itu hanya diserahkan oleh PKP jadi jika BUMN 

membeli dari non-PKP maka tidak ada PPN, berikut hasil wawancara dengan 

bapak Ami: 

“..Kalo PPN itu hanya yang diserahkan oleh PKP ada kan di undang-undang 

PPN jadi kalo misalnya si BUMN ini dia membeli dari yang non PKP berarti 

dia kan gaperlu kali PPN” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Senada dengan pernyataan bapak Ami, bapak Riono dari PT. Hutama 

Karya (Persero) memberikan keterangan bahwa ketika BUMN menjual 

kepada non-PKP berarti BUMN tetap memungut PPN dan tetap menerbitkan 

faktur. Tetapi jika BUMN membeli dengan non-PKP maka tidak ada unsur 

PPN. Berikut keterangannya dalam wawancara: 

“..gini kita jual ke non PKP. Karena kita jual kita harus nerbitin faktur yakan 

berarti kita kan menjual berarti kita terimanya tetap memungut sendiri 

berarti tetap masuk PPN beda kalo kita membeli kalo membeli kita tidak ada 

unsur PPN-nya tapi kalo manakala jual atau menyerahkan barang dan jasa 

kita harus menerbitkan faktur kita harus pungut sendiri, berarti apa yang kita 

terima adalah DPP plus PPN. Walaupun si pembeli tadi non PKP begitu” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. 

Hutama Karya Persero). 

 Berbeda sedikit dengan kedua narasumber di atas bapak Edo dari DJP 

pusat menyatakan bahwa ketika BUMN menjual kepada non-PKP maka 
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mekanisme normal penjual yang akan memungut PPN dalam hal ini BUMN 

sebagai penjual, tapi ketika BUMN beli dari non-PKP BUMN tetap 

memungut PPN tetapi dengan batasan yang sesuai aturan. Berikut pernyataan 

dari bapak Edo: 

“..Kalo dia penjual otomatis mekanisme normal, mas beli rumah ke 

perumnas kan mekanisme normal memang mas yang akan membayar PPN 

atas rumah katakanlah rumahnya ini kena PPN ya, mas akan bayar PPN itu 

ke penjual kan normal sama juga kita beli ke supermarket swalayan kan 

normal ..(Tapi ketika dia beli).. Dia yang mungut tapi sesuai batasan tertentu 

sesuai di peraturannya gitu” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 

WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Jadi untuk mekanisme pemungutan yang ada di BUMN bedasarkan hasil 

wawancara dapat dilihat dari gambar berikut: 
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PKP 

Bendahara 

Pemerintah 

&Pemungut 

Lain 
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F 

A: BUMN melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Bendahara Pemerintah atau 

Pemungut PPN lainnya, maka BUMN dipungut PPNnya oleh Bendahara Pemerintah 

atau Pemungut PPN lainnya 

B: BUMN menerima BKP atau JKP dari Bendahara Pemerintah atau Pemungut PPN 

lainnnya, maka BUMN memungut PPN dari Bendahara Pemerintah atau Pemungut 

PPN lainnnya. 

C: BUMN menyerahkan BKP atau JKP kepada PKP, maka BUMN memungut PPN dari 

PKP 

D: BUMN menerima BKP atau JKP dari PKP, maka BUMN memungut PPN dari PKP 

E: BUMN menyerahkan BKP atau JKP kepada Non-PKP, maka BUMN memungut PPN 

dari Non-PKP 

F: BUMN menerima BKP atau JKP dari Non-PKP, maka BUMN tidak memungut PPN 
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Gambar 12: Mekanisme Pemungutan PPN pada BUMN 

Sumber: Data Diolah, 2018 

 Mengenai transaksi yang dikecualikan dari kebijakan pemungutan PPN 

di BUMN keempat narasumber menyebutkan transaksi-transaksi yang ada 

sama halnya transaksi yang dikecualikan secara umum, mewakili pendapat 

keempat narasumber berikut pernyataan bapak Edo dari DJP Pusat: 

“Kalo pengecualian kita harus narik secara umum ya kan global ya kan ada 

non BKP dan non JKP. Jadi bukan karna dia transaksi khusus oleh BUMN 

atau transaksi khusus jasa konstruksi makanya dia dikecualikan, Tidak. Tapi 

karna secara umum dia non BKP, non JKP. Kalo BUMN ini menyerahkan 

non BKP dan non JKP otomatis tidak dikenakan PPN” (Bapak Edo. 17 Mei 

2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 

 Bapak Edo menjelaskan bahwa pengecualiannya sama dengan PPN 

umum yaitu ada non-BKP dan non-JKP jadi bukan karena ada transaksi 

khusus oleh BUMN maka dikecualikan jika ada penyerahan non-BKP dan 

JKP otomatis tidak terutang PPN. Tetapi bapak Edo menambahkan bahwa 

memang ada batasan dalam pemungutan PPN yang dilakukan oleh BUMN 

seperti penjelasan dibawah: 

“Nggak sebenernya bukan dikecualkan, karna kalo konsep dikecualikan di 

undang-undang PPN ini dia spesifik kayak di PMK 85 sebetulnya bukan 

dikecualikan ya tapi tidak dipungut ini juga untuk kemudahan untuk BUMN 

juga, kalo misalnya terlalu banyak transaksinya kayak misalnya ini. 

(Pembayaran minimal 10 juta). Di atas 10 juta lah baru dia dipungut. Kalo 

misalnya dibawah 10 juta PPN-nya cuma sejuta untuk kelas BUMN yang 

kelas sudah cukup besar kalo mengurusui pemungutan PPN sekitar sejuta, 

memang sih ketika dikumpulin akan banyak tapi kita balik lagi mikir cost and 

benefitnya mas buat mereka, mereka kan bisnis terutama berapa sih biaya 

yang dikeluarkan untuk ngurusin yang seperti ini jangan sampai kita 

membebani sesuatu yang menggerus keuntungan mereka nahh kita mikir cost 

and benefit mereka. Ini untuk mempermudah mereka juga sih. Kayak 

misalkan pembayaran atau penyerahan BKP atau JKP tertentu menurut 

undang-undang PPN memperoleh fasilitas, kan balik lagi ke umum iya kita ke 

umum. Tidak ada disini spesifik untuk mereka gakda jenis BUMN tertentu, 

kalo BUMN ini... ngakk. Memang mekanisme umumnya seperti itu” (Bapak 
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Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 

 

 Bapak Edo dalam pernyataan di atas menjelaskan kalau ada transaksi 

yang tidak dipungut oleh BUMN yaitu salah satunya adalah untuk transaksi 

dibawah 10 juta tidak dipungut alasan dari tidak dipungutnya adalah untuk 

kemudahan BUMN dan dengan pertimbangan cost and benefitnya bagi 

BUMN untuk BUMN yang skala besar tidak wajar jika mengurusi 

pemungutan dibawah 10 juta. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam 

PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 5 ayat 1 huruf a menjelaskan sebagai berikut: 

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badari Usaha Milik 

Negara dalam hal: pembayaran yang jumlahnya paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-

pecah;” (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 5 ayat 1 huruf a menjelaskan 

 

  Selain transaksi tersebut ada juga transaksi-transaksi yang tidak dipungut 

oleh BUMN seperti jawaban dari ibu Nelly dan bapak Edo untuk jawaban 

lengkanya berikut hasil wawancara dengan bapak Edo: 

“Misalnya tadi dibawah 10 juta ini untuk simplifikasi antara cost and 

benefitnyalah, kemudian penyerahan BKP atau JKP tertentu otomatis kan di 

tarik undang-undangnya kan gakbisa aturan melangkahi aturan yang di 

atasnya. Penyerahan BBM nah BBM ini juga ada aturan khususnya nih mas 

ini dia ada aturan di atasnya bahwa untuk penyerahan BBM itu dia 

mekanismenya khusus dia langsung dari awal sebagai Pertamina sebagai 

pemungutnya.. kemudian pembayaran rekening telephone atau jasa 

komunikasi saya agak lupa aturannya tapi untuk jasa atas telephone ini 

hotline itu dia ada aturan khususnya sendiri spesifiknya. Jadi sepanjang dia 

sudah ada aturan khususnya sendiri kita ada konsep lex speesialisnya kan 

main konsep lex speesialisnya disitu kita tidak bisa meoverrule apa yang 

sudah disebutkan di atasnya. Jasa angkutan udara ini dia memberikan 

fasilitas tentang jasa angkutan umum. Pembayaran,,,, ini 4 ayat 2 ini jadi 
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memang secara umum gambarannya adalah ini dari 6 ini 5 ini ditarik ke 

undang-undang PPN secara umum. Nah khusus yang satu ini aja untuk 

mempermudah teman-temen di BUMN gitu.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 

09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Penjelasan dari bapak Edo adalah transaksi yang tidak dipungut lainnya 

seperti: penyerahan BKP atau JKP tertentu karena sudah diatur dalam 

undang-undang PPN hal tersebut juga karena tidak boleh aturan melangkahi 

aturan di atasnya. Lalu ada penyerahan BBM karena Pertamina sebagai 

Pemungutnya mengenai transaksi ini juga ada aturan di atasnya menurut 

bapak Edo. Kemudian pembayaran rekening telephone hal tersebut juga ada 

aturan khususnya. Selanjutnya ada jasa angkutan udara hal tersebut ada 

fasilitas tentang jasa angkutan umum. Bapak Edo menambahkan bahwa 

sepanjang ada aturan khususnya tersendiri aturan dibawahnya tidak bisa me-

overule apa yang ada di atasnya. Jadi dari 6 transaksi yang tidak dipungut 

oleh BUMN 5 diantaranya ditarik ke undang-undang PPN umum, 1 yang 

tidak ditarik ke PPN umum adalah transaksi dibawah 10 juta tidak dipungut 

oleh BUMN. 

 Mendukung pernyataan bapak Edo di atas berikut transaksi yang tidak 

dipungut oleh BUMN menurut PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 5: 

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badari Usaha Milik 

Negara dalam hal: 

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 

b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang 

perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut 

atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 
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c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar 

bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero); 

d. Pembayaran atas rekening telepon; 

e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan; dan/atau 

f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang 

menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak 

dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah” (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 5) 

 

 Selanjutnya mengenai penyetoran bapak Riono dari PT. Hutama Karya 

(Persero) menyebutkan bahwa penyetoran dilakukan tanggal 15 bulan 

berikutnya apabila lewat dari tanggal tersebut dikenakan sanksi sebesar 2% 

perbulan dari nilai PPN-nya, hasil wawancaranya sebagai berikut: 

“Aa kalo sesuai dengan undang-undangnya kan aa kita memungut berarti 

untuk penyetoran atas PPN yang kita pungut adalah tanggal 15 bulan 

berikutnya. Apa bila lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya berartikan sanksi 

2 persen perbulan. dari nilai PPN-nya” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Mendukung jawaban dari bapak Riono, ibu Nelly selaku AR PT. Hutama 

Karya (Persero) menjawab bahwa paling lama BUMN melakukan setor 

adalah tanggal 15 bulan berikutnya sesuai tanggal faktur satu-persatu: 

“Kalo BUMN jelas setor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan itu per 

faktur ya.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 

 Bapak Edo dari DJP pusat juga menerangkan hal yang sama bahwa 

sesuai PMK 136 maksimal setor  tanggal 15 bulan berikutnya melalui kantor 

pos atau bank persepsi, berikut keterangannya: 

“Di PMK 136 maksimal tanggal 15 mas kalo penyetorannya setor ke kantor 

pos ke bank persepsi bulan berikutnya” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 

WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 

 Sesuai di PMK 136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa 

BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPnBM yang telah dipungut ke kantor 
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pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir. Berikut bunyi lengkapnya: 

“Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 

(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.” (PMK 

136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 2) 

  

d. Evaluasi Kebijakan Pemungutan PPN pada BUMN Bidang Jasa 

Konstruksi Ditinjau Dari Asas Pemungutan Pajak Equity atau Equality, 

Revenue Productivity, Ease of Administration, dan Neutrality. 

1) Equity atau Equality  

Equality atau kesamaan menurut Soemitro (1988: 15) bahwa bahwa keadaan 

yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan 

pajak yang sama. Peneliti menganalogikan jika BUMN semua diwajibkan untuk 

memungut PPN apakah biaya yang dikeluarkan dalam memungut adalah sama?. 

Penjelasan dari bapak Edo dan bapak Ami menjawaban biaya yang dikeluaran 

BUMN bidang jasa konstruksi dengan BUMN lain adalah sama untuk 

pemungutan, berikut keterangan dari bapak Edo: 

“Kalo menurut saya pribadi sih. Karna aturan pemungutan PPN ini tidak spesifik 

pada BUMN bidang jasa konstruksi ya otomatis semuanya harusnya sama, ya 

saya rasa sama” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor 

Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 

 Bapak Edo mengatakan sama dengan asumsi bahwa dalam aturan tidak 

membahas spesifik pada BUMN bidang jasa konstruksi jadi untuk biaya 

pemungutan yang dikeluaran adalah sama dengan BUMN lain. Selanjutnya 

mendukung jawaban dari bapak Edo bapak Ami dari BKF menjawab sebagai 

berikut: 
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“Ya kalo peraturan wajib pungut ini misalnya diberlakukan pada BUMN 

misalnya ya berartikan semua BUMN gitukan ya kalo saya sih ngeliatnya itu 

ketika diberlakukan untuk semua BUMN ya harusnya sama sudah sama dari sisi 

tarifnya pun sama semua sama” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal)  

  

 Bapak Ami juga menjawab biaya yang dikeluarkan oleh BUMN jasa 

konstruksi sama dengan BUMN lain karena kebijakan pemungutan oleh BUMN 

diberlakukan untuk semua BUMN menurut bapak Ami. Sedangkan menurut 

bapak Riono selaku Senior Manajer Pajak PT. Hutama Karya (Persero) 

mengatakan bahwa yang membedakan adalah untuk pengurusan restitusi 

spesifiknya bagaimana menekan atau memaksimalkan restitusi bisa cair secara 

maksimal, berikut jawaban bapak Riono dalam wawancara: 

“Aa mungkin kalo dari segi biaya sih saya ya aa untuk kayak pengurusan aa atau 

untuk mendapatkan restitusi mungkin yang membedakan adalah aa bagaimana 

menekan atau memaksimalkan pengembalian atas restitusi itu bisa cair secara 

maksimal atau ya secara maksimal.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 

18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sedangkan ibu Nelly sebagai AR dari PT. Hutama Karya (Persero) menjawab 

bahwa dalam pemungutan PPN tidak ada biaya yang dikeluarkan, berikut 

pernyataan ibu Nelly: 

“Dalam pemungutan PPN tidak ada biaya mas, coba tanya sama BUMNnya 

apakah ada biaya untuk pemungutannya atau tidak, mas tanyakan aja coba (Ibu 

Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Jadi berdasarkan keterangan dari empat narasumber dalam pemungutan PPN 

tidak ada biaya yang dikeluarkan dan berlaku sama bagi semua BUMN yang 

membedakan adalah mengenai restitusinya saja. Lantas jika dengan pemungut lain 

mengenai biaya pemungutannya, bapak Ami dari BKF mengatakan untuk biaya 
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pemungutan antara BUMN dengan pemungut lainnya contohnya bendahara 

pemerintah adalah sama, berikut ungkapan bapak Ami: 

“Ya itu kalo itu saya rasa sama aja kalo kita dari sisi proporsi ya sama aja 

menurut saya ya” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor 

Badan Kebijakan Fiskal)  

 Berbeda dengan bapak Ami, bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) 

mengatakan bahwa mengenai biaya pemungutan BUMN dengan bendahara 

pemerintah adalah beda karena bendahara tidak melakukan restitusi sedangkan 

untuk BUMN atau perusahaan lain bisa terkena lebih bayar dan melakukan 

restitusi nantinya. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“Kalo bendaharawan pemerintah kan kemungkinan dia tidak kalo menurut kami 

sih bendaharawan pemungutan tidak melakukan restitusi karena kan apa yang 

dia setorkan kan masuk ke kas negara kan sama nih kasnya nih menurut kami sih 

bendaharawan pemerintah tidak melakukan seperti itu hanya BUMN aja atau 

perusahaan yang lain lah yang lebih bayar yang melakukan restitusi” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Bapak Riono juga mengatakan bahwa untuk pemungutan tidak ada biaya 

pemungutan, secara khusus untuk biaya pemungutan itu tidak ada sama dengan 

keterangan ibu Nelly di atas. Berikut ungkapan bapak Riono: 

“Biaya pemungutan. Dan pemungutan mungkin gada biaya sih menurut kami atas 

pemungutan PPN yang khusus untuk biaya pemungutan sih menurut saya gada 

kan gitu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat 

PT. Hutama Karya Persero). 

 Sependapat dengan bapak Riono bahwa BUMN dengan bendahara 

pemerintah adalah beda. Bapak Edo dari DJP Pusat menjelaskan bahwa 

perbandingan BUMN dengan bendahara pemerintah itu tidak bisa karena BUMN 

bisnis entity dan bendahara pemerintah non-profit entitiy. Selanjutnya bapak Edo 
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menerangkan bahwa jika mengukur biaya bendahara pemerintah dalam mengurusi 

pajak akan susah berbeda dengan BUMN yang memiliki divisi pajak tersendiri 

sehingga bisa menentukan biaya yang diperlukan. Berikut penjelasan dari bapak 

Edo: 

“Kalo kita bandingan dengan bendahara pemerintah kayaknya nggak apple to 

apple ya karna yang satu bisnis entity yang satu non-profit entity. Sekarang kalo 

ditanya berapa sih biaya yang digunakan untuk ngurusi pajak ini di bendahara 

umum pemerintah mungkin akan susah kita menentukan karna bendahara 

pemerintah melulu ngurusi itu kan kecuali kalo di BUMN mereka punya spesifik 

tax force untuk itu. Yang ngurusi pajak ada sendiri divisi pajak divisi 

accountingnya ada sendiri mereka bisa bilang oh untuk divisi pajak biaya kami 

sekian. Kalo di bendahara pemerintah kan gabisa jadi gak comparable” (Bapak 

Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 

 Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk biaya yang ditanggung oleh BUMN 

dengan bendahara pemerintah tidak bisa disamakan karena pada dasarnya jati 

dirinya berbeda, BUMN adalah entitas bisnis sedangkan bendahara pemerintah 

bukan entitas bisnis. Selanjutnya setelah membahas mengenai biaya pemungutan, 

lantas mengenai kewajiban pemungutannya. Keempat narasumber mengatakan 

bahwa untuk kewajiban pemungutan BUMN bidang jasa konstruksi dengan 

BUMN lain adalah sama, menwakili pendapat keempat narasumber berikut 

penjelasan lengkap bapak Riono: 

“Mustinya sama ya karna kan semua BUMN juga kan aturannya sudah pasti yaitu 

undang-undang berarti undang-undang PPN no 42 tahun 2009 terus yang 

mengatur dasar pemungutan yaitu PMK 85 tahun 2012 kalo semuanya melakukan 

atau berdasarkan undang-undang ini mestinya sama kewajibannya” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Bapak Riono dalam penjelasan di atas kewajiban BUMN bidang jasa 

konstruksi sama dengan BUMN lain sesuai dengan PMK 85 tahun 2012 Pasal 2 
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yang menjelaskan bahwa semua BUMN ditunjuk sebagai pemungut tidak spesifik 

BUMN bidang jasa konstruksi jadi harusnya kewajibannya sama. Berikut 

pernyataan dalam PMK 85 tahun 2012 

“Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.” 

(PMK 85 tahun 2012 Pasal 2) 

 Kemudian untuk kewajiban pemungutan yang dilakukan oleh BUMN bidang 

jasa konstruksi dengan pemungut lain misalnya seperti bendahara pemerintah 

menurut ketiga narasumber yaitu ibu Nelly, bapak Ami dan bapak Riono adalah 

sama menganai hak pemungutan antara BUMN khususnya bidang jasa konstruksi 

dengan pemungut lain misalnya bendahara pemerintah. Pennyataan di atas 

diwakili oleh AR PT. Hutama Karya (Persero) yaitu ibu Nelly yaitu sebagai 

berikut: 

“Iya sama aja ketika dia jadi pemungut ya wajib memungut gada beda” (Ibu 

Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

   Ibu Nelly menjelaskan bahwa sama saja dengan pemungut lain ketika 

menjadi pemungut PPN maka wajib memungut tidak ada perbedaan. Berbeda 

dengan ungkapan bapak Edo dari DJP Pusat yang menyebutkan bahwa tidak bisa 

disamakan mengenai kewajiban pemungutannya karena naturenya berbeda, 

proses bisnisnya berbeda, kemudian objek yang dipungutnya berbeda. Berikut 

pernyataan bapak Edo: 

“Kalo perlakuannya gakbisa disamakan juga sih mas naturenya beda yang 

pertama naturenya beda, proses bisanisnya berbeda, kemudian objek yang 

dipungut juga berbeda, kalo mau kita samakan sama apa nggak? Otomatis pasti 

berbeda naturenya berbeda.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 Jadi berdasarkan ketiga narasumber bahwa ketika diwajibkan menjadi 

pemungut maka sama kewajiban pemungutannya. Ketika membahas mengani 

kewajiban pasti ada hak, lantas bagaimana hak bagi BUMN bidang jasa konstriksi 

dengan BUMN lain beikut keterangan bapak Ami BKF: 

“Sama saya rasa, tidak membedakan ya peraturan wajib pungut itu berlaku untuk 

semua pemungut gitu ya ketika ya BUMN itu pemungut wajib pungut itu 

pemungut itu berlaku sama” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Ami mengatakan bahwa hak BUMN bidang jasa konstruksi sama 

dengan BUMN lain karena dalam aturan semua berlaku sama. Sejalan dengan 

pernyataan bapak Ami, bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) 

mengatakan bahwa haknya sama yaitu restitusi jika mengalami lebih bayar. 

Berikut pernyataan bapak Riono 

“Menurut saya sih sama sih haknya juga sama yang di terima haknya kan 

restitusi jelas ya itu punya hak yang sama bagi yang lebih bayar mereka berhak 

untuk restitusi” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sementara itu ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya menyebutkan lain 

mengenai hak yang diperoleh oleh BUMN. Menurut ibu Nelly haknya dapat 

berupa hak mendapatkan pengawasan dari KPP, hak konsultasi jika terdapat 

pemasalahan, dan lain sebagainya yang ada di aturan. Ibu Nelly juga mengatakan 

bahwa jika memang sudah hak WP pasti didapatkan, berikut pernyataan 

lengkapnya: 

“Ya hak mendapatkan pengawasan dari kita, hak konsultasi jika terkait 

permasalahan yang ada untuk lebih jelasnya lihat peraturan saja mas. Dan kalo 

hak..itu sudah pasti didapat WP.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 
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 Hampir mirip dengan pernyataan ibu Nelly, bapak Edo dari DJP Pusat 

mengatakan bahwa mengenai hak kembali lagi ke ranahnya KUP. Berikut 

ungkapan bapak Edo dari hasil wawancara: 

“Kalo hak dan kewajiban balik lagi tadi ke aturan umum, hak dan kewajiban 

umum” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

 Sehingga dapat disimpulkan mengenai hak yang diperoleh BUMN bidang 

jasa konstruksi dan BUMN lain adalah sama seperti hak untuk mendapatkan 

informasi dan lain sebagainya termasuk restitusi jika memang mengalami lebih 

bayar, untuk aturan yang mengaturnya adalah undang-undang KUP. Lalu karena 

ada pemungut lain selain BUMN, mengenai haknya. Ketiga narasumber yaitu ibu 

Nelly, bapak Ami dan bapak Edo mengatakan haknya sama saja dengan pemungut 

lain misalnya bendahara pemerintah. Berikut pernyataan ibu Nelly mewakili 

ketiga narasumber: 

“Sama...semua haknya sama tidak ada beda” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB 

– 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Berbeda sedikit dengan keterangan dari bapak Riono, berliau mengatakan 

bahwa haknya sama kecuali bendahara pemerintah, karena bendahara pemerintah 

tidak melakukan restitusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengenai hak BUMN 

bidang jasa konstruksi dengan pemungut PPN lain misalnya bendahara 

pemerintah adalah sama yang membedakan adalah bendahara pemerintah tidak 

melakukan restitusi. Soemitro (1988: 15) memberikan contoh pada bagian 

equality adalah orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama yang 

dikenakan pajak yang sama. Hal tersebut membuat peneliti menganalogikan 
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dengan tingkat penghasilan yang sama dengan biaya pemungutan yang 

ditanggung BUMN apakah sama?. Bapak Ami dari BKF mengatakan bahwa 

dalalm PPN untuk mengenai keadilan ada di batasan PKP ketika sudah menjadi 

PKP sudah dianggap mampu menyelenggarakan administrasi PPN, mengenai 

biaya pemungutan dianggap DJP sudah menekan biaya pemungutan PPN 

contohnya dengan adanya fasilitas faktur elektronik. Berikut pernyataannya: 

“..Kalo dari sisi PPN dari sisi administrasi yang kita lihat adalah batasan PKP 

pemerintah melihatnya adalah batasan PKP keadilan atau nggaknya itu ada di 

batasan PKP... ketika sebuah si perusahaan BUMN itu adalah PKP dengan 

threshold yang sekarang 4,8 milliar nah itu berarti dia sudah dianggap mampu 

menyelenggarakan administrasi PPN... Kalo masalah biaya saya rasa pemerintah 

juga memikirkan itu temen-temen di DJP pun saya rasa sudah punya strategi 

untuk menekan biaya pemungutan misalnya sekarang dengan faktur elektronik” 

(Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan 

Fiskal) 

 Sependapat dengan pernyatan bapak Ami, ibu Nelly menegaskan bahwa 

dalam pemungutan PPN tidak ada biaya pemungutan, beliau juga menerangkan 

bahwa pemungutan PPN tidak ada hubungannya dengan penghasilan. Berikut 

hasil wawancaranya: 

“Biaya pemungutan seperti apa? Saya rasa sih tidak ada biaya pemungutan coba 

ditanya ke WP lagi. Pemungutan PPN tidak ada hubungannya dengan 

penghasilan mas.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 

 Bapak Riono juga menerangkan bahwa untuk beban yang timbul atas 

pemungutan yaitu pengajuan restitusi tidak bisa dilihat dari berapa besar 

penghasilannya  atau penjualan atau omzet perusahaan. Beban yang timbul tidak 

ada hubungannya dengan penghasilan suatu perusahaan. Sementara itu bapak Edo 

dari DJP Pusat memberikan penjelasan bahwa kalau ingin membandingkan 
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bandingkan perusahaan dengan penjualan yang sama beliau mengambil contoh 1 

trilliun dengan jumlah transaksi yang sama pula beliau mengambil contoh 1000 

transaksi baru bisa dibandingkan menurut beliau. Berikut pernytaannya: 

“Kalo overall biaya itu kebijakan masing-masing perusahaan ya kita nggak bisa 

ngasih itu. Tapi asumsinya gini dengan jumlah kita gak ngomong omset ya karna 

bisa jadi penjualan 1 triliun itu dalam satu project atau 1 triliun itu dalam 1000 

(seribu) project. Itukan nanti beda lagi karna bukan berupa volume penjualannya 

bukan berapa volume salesnya tapi berapa quantity penjualannya, berapa banyak 

biaya penjualannya, kalo mau dibandingi ya dengan nilai yang sama dan jumlah 

yang sama. Sama-sama 1 (satu) triliun dan dengan sama-sama 1000 (seribu) 

transaksi, itu baru bisa dibandingin tapi kalo kita ngomong sama-sama 1 (satu) 

triliun belum tentu yang saya tadi bilang jumlah transaksinya. Tapi kalo 

construction mungkin jauh lebih gede mungkin ya nilai transaksinya dibandingin 

dengan mungkin ada BUMN yang salesnya retail mungkin ya kayak misalkan 

semen indonesia itukan mungkin dia bisa jadi jual retail kan nah mungkin untuk 

mendapatkan nilai 1 (satu) trilliun itu mereka harus jual ribuan kontrak, jadi 

nggak bisa” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor 

Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Jadi menurut keterangan dari keempat narasumber tadi dapat diambil 

infomasi bahwa mengenai keadilan dari sisi penghasilan atau omset sudah diatur 

dalam batasan PKP, mengenai biaya pemungutan sudah ditekan seminimal 

mungkin contoh dengan pemberian fasilitas faktur elektronik. Bahkan ada 

narasumber yang mengatakan untuk pemungutan PPN tidak ada biaya. Lalu yang 

membedakan mengenai biaya atau beban adalah beban dari restitusi. Jika ingin 

membandingkan harus sama BUMN bidang jasa konstruksi dengan BUMN lain 

yang memiliki penjualan yang sama dengan jumlah transaksi yang sama pula. 

 Equity dalam Soemitro (1988: 15) membedakan istilah tersebut dengan 

menggunakan kata keadilan untuk Gerechtigkeit, dan kata kepatutan untuk 

Billigkeit. Gerechtigkeit digunakan untuk pengertian “keadilan” pada umumnya, 

dan kata Billigkeit digunakan untuk “keadilan” dalam kasus khusus atau kasus 
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tertentu. Membedah mengenai Equity kepatutan peneliti menganologikan jika 

BUMN bidang jasa konstruksi ini mengalami kerugian finansial apakah masih 

harus melakukan pemungutan PPN. Keempat narasumber sepakat mengatakan 

masih harus melakukan pemungutan berikut asumsi dari berbagai pihak, yang 

pertama menurut bapak Ami kerugian finansial merujuk pada PPh kekita rugi 

tidak perlu membayar PPh tetapi PPN adalah pajak atas konsumsi yang di 

konsumsi oleh konsumen akhir berikut pernyataan lengkapnya: 

“Kerugian finansial itu lebih kearah penghasilan maka ketika dia rugi PPhnya 

gausah bayar yakan cuma kalo PPN ini adalah pajak konsumsi yang di konsumsi 

oleh konsumen akhir sebenernya konsumen akhir bebannya di konsumen akhir 

cuma si pengusaha ini kita minta tolong administrasikan lah, administrasikan 

PPN itu sendiri ya ketika dia melakukan penjualan barang atau jasa kita minta 

dia mungut PPN ketika dia beli kita minta dia bayar PPN ya cuma 

mengadministrasikan aja ya itu sudah bagian dari proses bisnis saya rasa kalo 

dia mengalami kerugian berarti pemerintah hadir di PPh oh ternyata dia rugi 

yauda berarti dia gak perlu bayar PPh” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB 

– 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sependapat dengan bapak Ami, bapak Riono menjelaskan bahwa jika BUMN 

mengalami kerugian finansial masih harus melakukan pemungutan PPN, karena 

menurut beliau untung atau rugi hanya ada di PPh sedangkan untuk PPN tidak ada 

hubungannya dengan untung atau rugi. Ibu Nelly mengatakan hal yang sama pula 

bahwa kalau selama BUMN melakukan transaksi masih harus melakukan 

pemungutan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban BUMN. Berikut 

ungkapan ibu Nelly: 

“Tetap...selama melakukan transaksi tetap harus melakukan pemungutan karna 

itu kewajibannya.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 
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 Bapak Edo menegaskan bahwa dalam aturan pemungutan PPN ini tidak 

melekat dengan kondisi keuangan, karena pada dasarnya PPN adalah pajak yang 

dikenakan atas konsumsi. Lalu yang menanggung beban akhir bukan BUMN. 

Beliau juga mengatakan selama ada transaksi yang dilakukan oleh BUMN 

otomatis ada kewajiban yaitu kewajiban untuk memungut PPN atas transaksi 

tersebut. Berikut hasil wawancara dengan bapak Edo: 

“Iya diaturannya tidak melekat dari kondisi keuangan soalnya, dan PPN inikan 

pada dasarnya kan pajak yang dikenakan atas konsumsi. Yang menanggung 

beban akhir dari PPN ini kan bukan di mereka (BUMN) jadi nggak ngefek 

apakah mereka rugi ataukah mereka untung atau mereka BEP itu seharusnya gak 

ngefek dimereka. Selama ada transaksi ya otomatis ada kewajiban.” 

 Lalu ketika BUMN mengalami force major kedua narasumber yaitu bapak 

Riono dan ibu Nelly mengatakan masih harus melakukan pemungutan. Berikut 

pernyataan keduanya 

“Menurut saya sih masih.. masih.. masih BUMN sebagai pemungut selama masih 

ada transaksi” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

“Tetap harus mas karna kita berdasaran faktur pajak kalo itu” (Ibu Nelly. 8 Mei 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat). 

Sedangkan menurut kedua narasumber lainnya yaitu bapak Ami dan bapak 

Edo ketika BUMN mengalami force major seperti misalnya kebakaran berhenti 

melakukan pemungutan karena kegiatan operasionalnya juga berhenti berikut 

keterangan lengkapnya dari keduanya: 

“Ya selama dia masih beroprasi dia masih si BUMN ini menjual barang atau jasa 

berarti masih mungut PPN, kalo misalnya dia kebakar atau apa dia stop dong 

oprasinya berarti kan dia gak perlu mungut PPN kan ya begitu aja sih kalo PPN 

kan posisinya seperti itu jadi administrasi timbul ketika dia ada oprasi, dia 

melakukan jual beli, ketika dia force major dia gak beroprasi kan berarti dia gak 

ada jual belinya nih ya paling kewajiban dia tetep kewajiban SPT Masa” (Bapak 

Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 
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“Kalo kebakaran otomatis semua kegiatan ekonomi juga berenti mas, apa yang 

mau dijual kalo kebakaran mas.... Otomatis saya rasa  apakah berenti ya 

otomatis, ya orang BUMNnya berhenti beroprasi seperti itu, minimal pada 

cabang itu mereka berhenti oprasi jadi dicabang itu akan berenti. Bukan karna 

force major berarti gak mungut PPN tapi karna kegiatan oprasional mereka 

berenti makanya gakbisa mungut PPN.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Hal tersebut sesuai dengan karakteristik PPN yaitu merupakan pajak objektif 

yang berarti erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarannya jumlah 

pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak 

menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak (Rahayu dan 

suhayati, 2013:13) 

 Intinya jika BUMN masih bisa beroprasi BUMN tetap melakukan 

pemungutan jika BUMN mengalami force major sehingga tidak dapat beroprasi 

maka BUMN tidak lagi melakukan pemungutan. Keterangan dari narasumber 

mengenai kerugian finansial dan force major yang dialami oleh BUMN di atas 

sesuai dengan pengertian PPN dan karakteristik PPN bahwasannya PPN adalah 

pajak tidak langsung atas konsumsi di Daerah Pabean, artinya beban pajak 

tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan 

pajak tersebut memenuhi syarat sebegai Pengusaha Kena Pajak (Priantara, 

2012:422). Karakteristik PPN lainnya adalah Pajak Objektif yaitu timbulnya 

kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajaknya. Kondisi 

subjektif tak dipertimbangkan Pranditara (2012:423). 

 Selanjutnya mengenai kebijakan pemungutan PPN di BUMN apakah 

memberatkan bagi withholder. Menurut kedua narasumber yaitu ibu Nelly dan 
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bapak Edo kebijakan pemungutan PPN yang berlaku saat ini tidak memberatkan 

bagi withholder. Berikut keterangan masing-masing narasumber: 

“Menurut saya tidak memberatkan ya mas karna kan sebenernya pindah aja 

uangnya seperti yang saya jelaskan tadi uang yang seharusnya dikasih ke penjual 

ini dia setor langsung ke kas negara. Malah menguntungkan bagi pemungut kalo 

menurut saya karna ya itu uangnya dia pegang sendiri. Setor sendiri. Dan tidak 

usah khawatir tidak disetor karna kan dia yang sudah menyetorkannya.” (Ibu 

Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat)  

 Menurut ibu Nelly kebijakan pemungutan PPN tidak memberatkan bagi 

withholder dengan asumsi bahwa hanya memindahkan uang saja yang seharusnya 

dikasih terlebih dahulu ke penjual dari kebijakan ini langsung disetorkan ke kas 

negara. Menurut beliau juga hal tersebut menjadi keuntungan bagi pemungut PPN 

karena uang PPN dipegang sendiri dan disetorkan sendiri oleh pemungut dengan 

begitu pemungut PPN tidak perlu khawatir uang PPN tidak disetorkan karena dia 

sendiri yang menyetorkannya. Sama halnya dengan bapak Edo yang 

mengungkapkan sebagai berikut: 

“Kalo memberatkan tidak memberatkan itu relatif mas, tapi saya rasa untuk 

pembebanan seperti ini dengan volume usaha sekelas BUMN-BUMN kita itu 

receh banget gitu istilahnya mereka sangat minimum effort untuk ngurusin seperti 

ini secara accounting mereka siap, secara sistem mereka siap, secara human 

resource juga mereka siap. Jadi saya rasa nggak ada masalah... Iya tidak 

memberatkan. Secara umum suatu entitas ya ... kalo kita ngeliat hole BUMN as 

hole sebagai sebuah entity saya rasa nggak ada masalah mereka siap.” (Bapak 

Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 

 Bapak Edo mengatakan kalau masalah memberatkan itu relatif dan menurut 

bapak Edo bagi BUMN sebagai suatu entitas itu tidak memberatkan. Asumsi 

beliau bahwa untuk pembebanan sebagai withholder bagi BUMN itu tidak 

berpengaruh besar, karena menurut beliau mereka siap dari segi accounting, 
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sistem dan human resource. Sementara itu bapak Ami menjelaskan bahwa yang 

menjadi tantangan dari kebijakan pemungutan PPN ini alah proses restitusi agar 

cepat didapatkan oleh Wajib Pajak yang berhak. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“Kalo menurut saya tantangan aja, tantangannya itu adalah di proses restitusi 

ketika si pemungut ini lebih bayar dan restitusinya cepet gitu kan berarti dia tidak 

akan mengalami gangguan cashflow, ya itu kalo itu misalnya sudah dapat 

dilakukan dengan baik ya saya rasa sudah bagus gitu ya dan dari sisi konsep 

sebenernya gada masalah gitu tinggal implementasinya aja restitusi ini bisa cepet 

gak gitu, nah sekarang restitusinya seperti apa temen-temen DJP yang lebih tau 

mereka punya data cepet atau nggak si restitusi dilakukan DJP pada si wajib 

pungut itu” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan 

Kebijakan Fiskal) 

 Sependapat dengan bapak Ami, bapak Riono juga mengungkapkan bahwa 

restitusi yang memberatkan adalah proses restitusi dengan argumen bahwa dalam 

proses pemeriksaan jika lawan transaksi tidak melaporkan PPN yang dipungut 

atau PM yang dikreditkan BUMN maka akan terjadi koreksi karena prosesnya 

berdasarkan konfirmasi. Garis besarnya pemungut PPN sudah menyetorkan PPN-

nya tetapi ketika meminta kembali dikoreksi dalam proses pemeriksaan karena 

lawan transaksi tidak setor sehingga mengurangi hasil resritusi. Sementara ketika 

tidak menjadi pemungut PPN, kewajiban memungut terdapat di lawan transaksi 

ketika lawan transaksi tidak menyetorkan dan melaporkan atas PPN-nya masih 

bisa direstitusi apabila bisa menunjukan arus uang dan arus barang, berikut hasil 

wawancara dengan bapak Riono: 

“Kalo bagi kita nih memang ada kita bahas di dalam fokum yang di asosiasi 

pajak BUMN bahwa sebenarnya kewajiban pemungutan ini adalah berat bagi 

kita karna apa karna pada saat menarik kembali atas kelebihan pajak kita atau 

restitusi itu adalah yang dilakukan oleh DJP adalah konfirmasi jadi yang cairkan 

adalah hasil konfirmasi misalnya apa yang kita kreditkan di konfirmasi dengan 

lawan transaksi kita manakala lawan transaksi kita lapor jadi bisa lapor berarti 

bisa cair tapi manakala dikonfirmasi lawan transaksi kita tidak melaporkan atas 
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PM yang kita kreditkan berarti di koreksi yakan berarti disini ada ketidakadilan 

atas faktur pajak yang sudah kita setor tapi tidak dilaporkan oleh lawan transaksi 

kita itu di koreksi oleh pemeriksa sehingga mengurangi atas restitusi kita disitu 

ketidakadilan kenapa kita menginginkan tidak lagi menjadi pemungut seperti itu 

karna kan untuk pengajuan restitusi dilihat dari hasil konfirmasi seperti itu jadi 

kita kan sudah rugi menyetorkan atas PPN-nya tapi tidak dapat direstitusi karna 

lawan transaksi kita tidak lapor tapi kalo kita bukan sebagai pemungut berarti 

kewajiban yang menyetor adalah lawan transaksi misalnya lawan transaksi kita 

gak lapor gak setor kita tetep bisa dikreditkan atau tetep bisa restitusi apabila 

kita bisa menunjukan arus uang arus barang kita seperti itu.” (Bapak Riono. 12 

April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN bagi withholder 

dari segi administrasi PPN-nya tidak memberatkan tetapi yang memberatkan 

adalah dari proses restitusi yang masih harus melalui proses pemeriksaan dengan 

segala macam kendala seperti lawan transaksi tidak lapor dan lain sebagainya. 

Lantas jika kita melihat dari sudut pandang Wajib Pajak dalam artian yang 

dipungut. Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa 

kebijakan pemungutan PPN bagi Wajib Pajak atau pihak yang dipungut tidak 

memberatkan dengan argumen bahwa kewajiban seharusnya diberikan kepada 

Wajib Pajak sudah pindah ke pemungut PPN jadi tidak adalagi kewajiban untuk 

menyetor PPN, kewajiban Wajib Pajak hanya melaporkan saja. Berikut 

pernyataan lengkapnya 

“Kalo Wajib Pajak sih tidak memberatkan menurut menurut saya kan kan 

kewajibannya sudah berpindah lagi bukan kewajiban dia lagi yang menyetor ke 

kas negara tapi sudah kewajiban sebagai pemungut jadi hanya bekewajiban 

melaporkan saja faktur pajak saja yang dia kreditkan seperti itu.” (Bapak Riono. 

12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Namun beliau juga menambahakan bahwa bagi Wajib Pajak yang mengalami 

dampak lebih bayar dari kebijakan pemungutan PPN ini yaitu yang lebih banyak 

bertransaksi dengan bendahara pemerintah terdapat hal yang memberattkan. 
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Pernyataan beliau ini dilandaskan dengan BUMN PT. Hutama Karya (Persero) 

yang menjadi Wajib Pajak atau dengan kata lain yang dipungut oleh bendahara 

pemerintah. Keberatan yang dimaksud beliau adalah ketika proses restitusi yang 

kadang mengalami koreksi oleh pemeriksa karena BUMN tidak mendapatkan 

tanda bukti setor berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari 

bendahara pemerintah padahal sudah terjadi pemungutan PPN. Berikut penjelasan 

lengkapnya: 

“Iya jadi gini kalo aa kita dipungut oleh bendaharawan pemerintah yakan berarti 

ketika dipungut oleh bendaharawan pemerintah otomatis kita akan lebih bayar 

nih PM kita. yang PM kita lebih bayar ini kita keberatannya karna proses 

restitusi yang agak susah nih pengurusan ini dan itu sedangkan dari sisi pajak 

keluaran kita yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah beberapa yang kasus 

pernah terjadi jadi bendaharawan pemerintah tidak bisa tidak memberikan 

kepada kita BUMN NTPN-nya atau apa bukti bahwa bendaharawan pemerintah 

sudah menyetorkan ke kas negara atas PPN itu atas Pajak Keluaran kita di 

koreksi oleh pemeriksa oleh DJP dianggap bahwa uang sebesar PPN belum 

masuk ke kas negara karna kita tidak dapat menunjukan bukti setoran ke negara 

padahal kita sudah dipungut itulah keberatan kita... Wajib Pajak iya dari sudut 

pandang Wajib Pajak yang bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah kan 

gitu itu adalah keberatan kita seperti itu. Sebenarnya gak keberatan kalo 

bendaharawan pemerintah juga disiplin dalam hal perpajakannya jadi apa yang 

bendaharawan pemerintah pungut dari kita dia bisa menyampaikan bukti setor 

PPN-nya kan gitu. selama ini ada ya sebagian besar lah bendaharawan 

pemerintah tidak memberikan bukti setor PPN-nya ke kita.” (Bapak Riono. 12 

April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sehingga dapat diambil benang merah bahwa mengenai administrasi Wajib 

Pajak yang bertransaksi dengan pemungut PPN mendapatkan keuntungan karena 

tidak perlu untuk menyetorkan PPN ke kas negara. Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang dikemukakan dalam Darmayasa et al (2015) bahwa Bagi Wajib Pajak yang 

dipungut pajaknya, Withholding Tax System memudahkan secara administrasi. 

Beban administrasi sebagian telah diambil alih oleh Withholder, secara tidak 

langsung juga meningkatkan kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak. Tetapi Bagi 
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Wajib pajak yang bertransaksi atau lebih banyak bertransaksi dengan bendahara 

pemerintah atau pemungut lain akan mengalami risiko lebih bayar lalu merestitusi 

atau PPN yang lebih bayar tersebut. Kemudian mengenai sisi keadilan juga. Kita 

BUMN lalai atau gagal melaksanakan tugas pemungutannya maka akan 

dikenakan sanksi. Begitu juga dengan bendahara pemerintah jika gagal atau lalai 

maka akan ada sanksinya sesuai dengan pernyataan bapak Edo sebagai berikut: 

“Ada sanksinya.. Iya sama, nggak ada special treatment.. Ada sanksi juga, tetep 

di SPT ya sama, di periksa ya sama.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 

2) Revenue Productivity 

 Yaitu asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah Hal ini juga 

sesuai dengan fungsi (budgetair) pajak yaitu sebagai pengumpul dana dari 

masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (Rosdiana dan 

Irianto, 2014:163-164). Terkait kebijakan ini peneliti ingin meneliti bahwa apakah 

tujuan dari kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruski ini 

adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Berikut penrnyataan bapak 

Riono dari PT. Hutama Karya (Persero):  

“Menurut saya iya sih karena kan dari tujuan semula BUMN dijadikan sebagai 

WAPU adalah untuk menyelamatkan kas sebesar PPN yang dari pengusaha-

pengusaha swasta seperti itu tadi BUMN sebagai kepanjangan tangan 

pemerintah memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara jadi menurut saya sih 

jadi pendapatan penambahan dari pemasukan negara kan gitu.” (Bapak Riono. 

12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Bapak Riono menjelaskan bahwa bisa dikatakan meningkatkan penerimaan 

pemerintah karena kan tujuan semulanya adalah mengamankan PPN lalu terjadi 
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penambahan untuk penerimaan pemerintah. Ketiga narasumber yaitu ibu Nelly, 

bapak Ami dan bapak Edo tidak sependapat dengan bapak Riono, menurut mereka 

tidak untuk meningkatkan penerimaan pemerintah melainkan untuk mengamakan. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan ketiga narasumber: 

“Kalo untuk meningkatkan pendapatan pemerintah sih nggak ya mas karna kan 

itu sebenernya hanya pengamanan aja. Mengamankan PPN dari oknum yang 

tidak menyetorkan transaksi yang terutang PPN.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 

WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Ibu Nelly mengatakan bahwa tidak untuk meningkatkan penerimaan 

pemerintah melainkan hanya mengamankan PPN saja dari oknum yang tidak 

menyetorkan transaksi yang terutang PPN. Selanjutnya bapak Ami menjelaskan 

bahwa untuk kebijakan pemungutan PPN ini lebih kearah mengamankan 

penerimaan pemerintah tidak untuk peningkatan penerimaan pemerintah karena 

menurut beliau dikatakan untuk peningkatan jika terdapat perluasan objek. 

Berikut pernyataan dari bapak Ami: 

“Kalo saya bilangnya lebih ke mengamankan pendapatan, mengamankan bukan 

meningkatkan kali ya tapi mengamankan itu tadi harusnya ada rekanan BUMN 

kontruksi tadi yang harusnya menyetorkan ke negara tapi dia tidak menyetorkan 

ke negara mungkin lebih kepada mengamankan gitu... Kalo bahasa kami 

mengkatkan itu tidak kesini kalo yang kesini itu yang wajib pungut ini lebih 

kepada mengamankan kalo meningkatkan mungkin perluasan objek tapi kalo ini 

kan dalam rangka bagaimana kita memastikan atas PPN yang terutang itu 

dipungut dan disetorkan ke negara, memastikan mengamankan.” (Bapak Ami. 18 

April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sepemikiran dengan bapak Ami. Bapak Edo juga mengatakan tujuannya 

awalanya adalah untuk mengamankan apa yang menjadi hak pemerintah bukan 

untuk ekspansi atau ekstentifikasi pendapatan. Berikut hasil wawancara dengan 

bapak Edo: 
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“Yang tadi yang awal disampaikan tadi, semangat awalnya ini untuk 

mengamankan sebetulnya , untuk securing berapa sih yang sudah menjadi hak 

pemerintah, bukan ekspansi bukan ekstentifikasi pendapatan. Kalo memang itu 

hak pemerintah ya dipungut pasti. Tapi bukan untuk memperluas basis pajaknya 

“(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral 

Pajak Pusat)  

 Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN pada BUMN 

tidak untuk meningkatakan penerimaan pemerintah karena tujuannya awalnya 

adalah untuk mengamankan apa yang menjadi hak pemerintah bukan untuk 

ekspansi atau ekstentifikasi pendapatan. Lalu jika dikatakan tujuan kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN ini adalah untuk mempercepat penerimaan negara. 

bapak Edo dari DJP Pusat mengatakan bahwa kebijakan pemungutan PPN pada 

BUMN ini tidak untuk mempercepat penerimaan negara. Beliau mengatakan 

hanya mempercepat 15 hari dan itu tidak signifikan jika dikatakan tujuannya 

adalah untuk mempercepat penerimaan negara. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“..Kalo dibilang PPN mempercepat karna tiap bulannya, kan gak cuma PPN... 

Paling juga mempercepat cuma mempercepat 15 hari mas. Yang harusnya dia 

disetor akhir bulan berikutnya kalo mekanisme biasa ini disetor tanggal 15 hari 

jadi cuma mempercepat 15 hari, gak signifikan sebenernya untuk itu gitu.” 

(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral 

Pajak Pusat) 

 Dilain sisi ketiga narasumber yaitu ibu Nelly, bapak Riono dan, bapak Ami 

mengatakan bisa untuk mempercepat penerimaan negara. Bapak Ami mengatakan 

bisa untuk mempercepat prosesnya dengan asumsi bahwa uang PPN-nya tidak 

lagi disetorkan ke rekanan melainkan langsung ke kas negara. Berikut hasil 

wawancara dengan bapak Ami: 

“Mempercepat saya rasa bisa.. Iya tadi, tadi juga gitu kan pada si BUMN 

misalnya menyetorkan PPN ke rekanannya dia langsung disetorkan ke negara 
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berarti itu kan mempercepat proses.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sejalan dengan bapak Ami, ibu Nelly juga mengatakan bahwa bisa dikatakan 

untuk mempercepat penerimaan pemerintah karena uangnya langsung disetorkan 

ke kas negara. Berikut pernyataan dari ibu Nelly: 

“Bisa.. Hmm ya bisa juga karna kan uangnya langsung di setorkan ke kas 

negara” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak 

Besar Empat) 

 Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) juga berpendapat bahwa bisa 

dikatakan untuk mempercepat penerimaan negara. Berikut pendapat dari bapak 

Riono: 

“Iya bisa menurut saya salah satu menurut saya salah satu program atau cara 

pemerintah untuk meningkatkan pemasukan negara” (Bapak Riono. 12 April 

2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi menurut ketiga narasumer bahwa kebijakan pemungutan PPN pada 

BUMN ini dapat dikatakan mempercepat proses pemungutan yang berimbas 

kepada penerimaan negara, dengan asumsi bahwa uang PPN atas transaksi 

BUMN tidak harus melalui penyerahan ke rekanan BUMN melainkan langsung di 

setorkan ke kas negara. hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Slemrod & 

Gillitzer (2013) yang menjelaskan bahwa Withholding Tax System digunakan 

dengan maksud untuk mengamankan penerimaan negara. 

 Selanjutnya apakah bisa dikatakan tujuan dari kebijakan pemungutan PPN 

pada BUMN adalah untuk meminimalkan penghindaran pajak. Keempat 

narasumber mengatakan kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bisa disebut 

untuk meminimalkan penghindaran pajak. Berikut pernyataan dari masing-masing 

narasumber: 
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“Nah iya bisa dikatakan seperti itu karna kan seperti yang tadi saya bilang  ke 

mas dengan adanya pemungutan PPN mau tidak mau uang PPN pasti disetorkan 

karna dipungutkan.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP 

Wajib Pajak Besar Empat) 

 Ibu Nelly mengatakan bahwa bisa untuk meminimalkan penghindaran pajak 

dengan alasan bahwa uang PPN atas transaksi dengan BUMN pasti disetorkan ke 

negara karena dipungut oleh BUMN. Bapak Ami dari BKF pun mengakatakan 

demikian bahwa kebijakan pemungutan PPN bisa dikatakan tujuannya untuk 

meminimalkan penghindaran pajak. Berikut pernyataannya: 

“Ya pasti bisa itu karna memang tujuannya untuk itu.” (Bapak Ami. 18 April 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Riono menjelaskan lebih detail perihal ini. Beliau mengatakan misal 

BUMN tidak memungut maka uang PPN diberikan kepada pengusaha dan 

menurut bapak Riono kadang oleh pengusaha nakal uang PPN tersebut tidak 

disetorkan ke kas negara jika BUMN yang memungut PPN-nya akan disetorkan 

ke kas negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Berikut pernyataan bapak 

Riono: 

“Bisa juga, kan gini kalo misal kita tidak pungut yakan atas misalnya kita 

pembelian barang atau jasa ke pengusaha lain kita tidak sebagai pemungut 

berarti kita akan membayarkan ke perusahaan lain termasuk PPN-nya kan gitu 

sedangkan sebesar PPN itu kadang oleh pengusaha yang nakal tidak setorkan ke 

kas negara berarti kan penghindaran pajak kan gitu. Tapi kalo kita BUMN 

sebagai pemungut kan jelas kalo BUMN juga milik pemerintah jadi kita sebagai 

kepanjangan tangan pemerintah untuk mengambilkan PPN-nya untuk disetorkan 

ke kas negara.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sementara bapak Edo dari DJP Pusat mengatakan bahwa memang bisa untuk 

mengurang dan berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi itu side efeknya 

berikut pernyataannya: 
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“Mengurangi...iya, kalo meminimalkan berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak...iya, mengurangi kecenderungan..iya. Tapi kalo dibilang itu side efeknya.” 

(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral 

Pajak Pusat) 

  Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bisa 

dikatakan bertujuan untuk meminimalkan penghindaran pajak. hal tersebut sejalan 

degan apa yang dikatakan oleh Brockmeyer dan Hernandez (2016), Withholding 

Tax System dapat meningkatkan pembayaran pajak. Berikutnya kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN dapat dikatakan bertujuan untuk menjaga arus kas 

pemerintah tetap terjaga benerkah deemikian. Ketiga narasumber dari empat 

narasumber yaitu bapak Riono, bapak Ami dan bapak Edo mengatakan bahwa 

bisa dikatakan kebijakan pemungutan PPN pada BUMN ini bertujuan untuk 

menjaga agar arus kas pemerintah tetap terjaga berikut pernyataan dari ketiganya: 

“Ya termasuk disitu juga sih mas jadikan secara otomatis kalo pemungutan PPN 

atas BUMN otomatis kan akan lancar nih karena kan oleh BUMN dipungut dan 

setor kan gitu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Bapak Riono mengatakan bisa dikatakan untuk menjaga arus kas pemerintah 

tetap terjaga dengan asumsi jika BUMN memungut dan menyetor akan lancar 

arus kas pemerintah. Selanjutnya bapak Edo menerangkan bahwa memang 

tujuannya adalah untuk manajemen cashflow pemerintah, untuk menjaga arus kas 

pementah dari penerimaan PPN spesifiknya kata beliau. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“Iya kalo pendapat saya pribadi ya memang tujuan untuk manajemen cashflow 

pemerintah... Arus kas pemerintah dari penerimaan PPN iya specifically kesitu.” 
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(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral 

Pajak Pusat) 

 Lalu sejalan dengan pemikiran kedua narasumber di atas, bapak Ami 

menerangkan tujuan agar arus kas pemerintah tetap terjaga merupakan lanjutan 

dari pengamanan PPN yang dilakukan oleh pemungut PPN dalam hal ini adalah 

BUMN. Berikut pendapat bapak Ami: 

“Itu adalah step selanjutnya gitu kan ketika penerimaan negara ini sudah bisa 

diamankan step berikutnya adalah itu. Menurut saya ini adalah sequences gitu ya 

awalnya kita mengamankan dulu ketika sudah aman masuk ke kas negara lalu 

arus kas jadi terjaga.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. 

Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Namun, menurut ibu Nelly perlu pengkajian lebih lanjut dalam hal 

mengatakan tujuan dari kebijakan pemungutan PPN oleh BUMN adalah untuk 

menjaga arus kas pemerintah dengan argumen arus kas pemerintah tidak cuma 

PPN saja banyak yang lain. Berikut ungkapan beliau: 

“Kalo menjaga arus kas sepertinya tidak ya mas.. karna kan arus kas itu gak 

cuma PPN doang banyak yang lain juga... Itu iya tapi dilihat dulu memang 

berapa penerimaan dari pemungut PPN dibandingkan dengan seluruh 

penerimaan. Itu mesti di kaji lagi dilihat keseluruhan tidak bisa langsung dikatan 

pemungutan PPN menjaga arus kas pemerintah” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 

WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Jadi jika kita simpulkan bahwasannya mengenai tujuan kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN agar arus kas pemerintah tetap terjaga bisa 

dikatakan seperti itu tetapi arus kas yang berasal dari penerimaan PPN spesifiknya 

seperti itu. Kemudian ketika kita sudah membahas mengani tujuan-tujuan di atas 

apakah bisa dikatakan sudah dapat mengoptimalisasi dan meningkatkan 

penerimaan negara untuk kebijakan pemungutan PPN pada BUMN yang berlaku 
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saat ini. Bapak Edo mengatakan bahwa sudah dapat dikatakan mengoptimalisasi 

dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut pernyataan bapak Edo: 

“Penerimaan pajak dari sector pemungut?, Saya rasa sudah sih mas... Iya tidak 

ada masalah selama ini, tidak pernah ada permasalahan berarti sih dilapangan” 

(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral 

Pajak Pusat) 

 Tetapi berbeda menurut bapak Riono yang mengungkapkan dapat dikatakan 

meningkatkan tapi belum bisa dikatakan mengoptimalkan dengan alasan bahwa 

masih ada BUMN yang tidak menyetorkan PPN padahal sudah ditunjuk sebagai 

pemungut  PPN. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“minimal sudah ada peningkatan lah dari sebelum WAPU PPN yakan. Walaupun 

belum optimal seperti yang saya jelaskan didepan jadi udah menambah 

penigkatan penerimaa negara tapi mungkin belum optimal kan gitu.” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Berbeda lagi dengan pernyataan ibu Nelly dan bapak Ami yang mengatakan 

bahwa sudah dapat dikatakan mengoptimalisasi tetapi tidak bisa dikatakan untuk 

meningkatkan penerimaan negara, dengan asumsi jika mengoptimalisasi adalah 

mengenai bagaimana cara mendapatkan seluruh potensi dengan cara 

mengamankan penerimaan negara bisa disebut juga dalam rangka 

mengoptimalisasi sedangkan jika mengenai peningkatan adalah perihal mencari 

potensi lain. Berikut pernyataan lengkapnya dari bapak Ami: 

“Kalo kita biacara optimalisasi gini ada potensi, potensinya sekian misalnya, 

optimalisasi ini bagaimana ya mendapatkan 100% dari potensi itu, kalo dari 

pemungut ini kan tadi tuh mengamankan penerimaan negara gitukan, bisa juga 

itu ini ya dalam rangka optimalisasi akan jadi mengoptimalisasi juga karna kan 

itu tadi ada potensi jasa konstruksi misalnya potensi di PPN jasa konstruksi 

berapa si misalnya nah dengan adanya pemungut PPN mengamankan 

penerimaan negara mengamankan potensi yang ada, mengamankan dari potensi 
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yang ada ini jadi optimal dipungut nah kita bilang gitu jadi kalo bahasa kami 

optimalisasi adalah bagaimana dari potensi yang ada itu bisa dipungut 

sepenuhnya itu optimalisasi kalo peningatan kan beda kalo peningkatan adalah 

misalnya potensinya berapa bisa ditingkatin kalo optimalisasi saya rasa ada... Iya 

kalo peningkatan itu bagaimana kita gini dari potensi yang ada kita cari potensi 

lainnya, kalo optimalisasi potensi yang ada kita menangkap potensi yang ada itu 

semua tapi kalo peningkatan kita cari potensi baru.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Jadi dapat diambil dari pernyataan bapak Ami bahwa kebijakan pemungutan 

PPN pada BUMN ini bisa dikatakan bertujuan untuk mengoptimaslisasi 

penerimaan negara karena memang tujuan awalnya adalah untuk mengamankan 

penerimaan negara sebagai bentuk optimalisasinya tetapi tidak dapat dikatakan 

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara karena tujuannya tidak kesana 

tidak untuk perluasan objek hanya mengamankan apa yang sudah menjadi hak 

negara. Hal tersebut sesuai dengan manfaat withholding tax system yang 

dikemukakan oleh Rahayu (2013:106) yang mengatakan bahwa salah satu 

manfaatnya adalah meningkatkan penerimaan negara (optimalisasi) 

 Pernyataan di atas sesuai dengan data penerimaan PPN oleh pemungut PPN 

yang setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami 

penurunan pada tahun 2016. Data tersebut diterima dari Subdit Pendukung 

Operasional, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, DJP Pusat sebagai 

beikut: 

Tabel 4: Penerimaan PPN oleh Pemungut PPN dari Tahun 2011 sampai 

dengan 2017 

Tahun Penerimaan 
Jumlah Rupiah Penerimaan PPN 

oleh Pemungut PPN 

2011 Rp. 281.007.009.017.804 
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2012 Rp. 318.650.106.699.098 

2013 Rp. 365.946.380.891.281 

2014 Rp. 393.284.493.528.247 

2015 Rp. 410.295.399.959.953 

2016 Rp. 396.390.671.743.826 

2017 Rp. 464.468.819.110.355 

Sumber: Subdit Pendukung Operasional, Direktorat Teknologi Informasi 

Perpajakan, DJP Pusat, Data Diolah 2018 

3) Certainty 

 Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang 

harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta 

besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang 

terutang harus dibayar. Asas kepastian sangat penting karena jika ada 

ketidakpastian akan memperbesar potensi terjadinya dispute (perselisihan atau 

perbedaan pendapat) antara Wajib Pajak dan fiskus (Rosdiana dan Irianto, 

2014:164). Peneliti membedah asas kepastian ini menjadi beberapa inti dari 

kapastian, berikut uraiannya. Pertama mengenai pengetahuan BUMN perihal 

penunjukannya sebagai pemungut PPN sudah diatur dalam peraturan resmi 

pemerintah. Keempat narasumber mengatakan bahwa BUMN sudah mengetahui 

perihal penunjukannya sudah diatur dalam peraturan resmi pemerintah. Berikut 

pernyataan bapak Riono mewakili keempat narasumber: 

“Mestinya sih sudah mas pada saat ditetapkannya PMK 85 2012 mestinya sudah 

ada konfirmasi atau apaya himbauan atau dari pemerintah khususnya dari DJP 

bahwa BUMN adalah sebagai WAPU PPN mestinya sudah ada sosialisasi atau 

pemungutan tadi.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 
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 Bapak Riono mengatakan bahwa harusnya sudah mengetahui pada saat 

diterbitkannya PMK 85/PMK.03/2012 bahwa BUMN menjadi pemungut PPN 

atau WAPU PPN dan menurut beliau seharusnya juga sudah ada himbauan dari 

DJP terkait hal tersebut. Kedua terkait pengetahuan dan pemahaman BUMN 

perihal hak dan kewajiban sebagai pemungut PPN. Bapak Edo mengungkapkan 

jika mengenai memahami itu relatif tetapi terkait kewajiban beliau menganggap 

BUMN sudah mengetahui kewajibannya sebagai pemungut PPN. Berikut 

pernyatannya: 

“Mengetahui iya. Memahami itu relatif. Orang ada orang baca tapi gak paham 

ada juga disini mas hehe. Tapi pasti dia tahu kewajibannya apa sebagai 

pemungut, bagaimana cara melaksanakannya dia pasti tahu” (Bapak Edo. 17 Mei 

2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Sementara itu bapak Riono mengungkapkan bahwa seharusnya BUMN juga 

sudah mengetahui terkait hak dan kewajibannya. Terkait kewajiban diatur dalam 

PMK 85/PMK.03/2012 lalu mengenai kewajiban mengalir dengan sendirinya. 

Berikut ungkapan beliau: 

“Kalo mestinya sih sudah mas kan sudah diatur di PMK 85 tadi untuk hak-haknya 

apa. Kalo yg di PMK 85 memang yang diatur kewajiban saja sih menurut saya 

kalo haknya sih mengalir dengan sendirinya.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 

16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Bapak Ami dari BKF menjelaskan mengenai kewajiban pasti sudah ada 

dalam aturan, tetapi mengenai hak menurut bapak Ami sudah ada diaturan lainnya 

contohnya di undang-undang PPN lalu terkait restitusi ada di undang-undang 

KUP. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“Kalo dari sisi PPN awalnya di undang-undang kewajiban pasti ada di undang-

undang ya nanti kalo misalnya dia dibutuhkan lagi hak dan kewajibannya apa 

gitu ya tadi misalnya terkait batasan-batasan yang bisa dipungut apa, tapi kalo 
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bicara soal hak saya rasa hak-haknya itu sudah ada di aturan-aturan terkait 

aturan lainnya, di undang-undang PPN, masalah restitusi ada di undang-undang 

KUP gitu misalnya” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor 

Badan Kebijakan Fiskal) 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa BUMN sudah mengetahui dan memahami 

terkait apa saja kewajibannya sebagai pemungut PPN dan hak-haknya. Ketiga 

mengenai pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan pemungutan PPN 

yang berlaku. Keempat narasumber mengatakan bahwa BUMN sudah mengetahui 

dan memahami terkait ketentuan pemungutan PPN yang berlaku. Berikut 

pernyataan bapak Edo mewakili keempat narasumber: 

“Oo saya misalnya berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan, 

ketentuan, prosedurnya itu jawabannya akan sama, itu pada saat dari temen-

temen kami dilapangan di KPP ataupun di KANWIL itu melakukan sosialisasi itu 

sama satu set biasanya kesatuan bawaan, anda sebagai BUMN pemungut punya 

hak kewajibannya apa, aturan mainnya seperti apa pelaporannya seperti apa itu 

satu set disampaikan, nggak berpisah-pisah, kamu punya kewajiban ini terus 

sudah selesai.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor 

Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa BUMN sudah mendapatkan sosialisasi 

terkait aturan, kewajiban dan hak, prosedur dan lain sebagainya terkait kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN. Sependapat dengan pernyataan bapak Edo, bapak 

Riono juga mengatakan bahwa sudah mendapatkan sosialisasi dari DJP. Berikut 

pernyataannya: 

“Menurut kami sih sudah ada sosialisasi jadi dari DJP biasanya sebelum hmm 

apa hmm mungkin berbarengan dari terbitnya aa suatu ketetapan atau peraturan 

biasanya BUMN-BUMN dipanggil untuk diadakan sosialisasi kan gitu.” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Sedangkan menurut bapak Ami bahwa publikasi peraturan melalui website 

juga sudah bagian dari sosialisasi. Berikut hasil wawancaranya:  
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“Sosialisasi, gini kita bicara soal peraturan perundang-undangan itu harus 

dilakukan sosialisasi, sosialisasi dalam bentuk apa gitu ketika peraturan itu di 

publikasikan melalui website sebenernya itu sudah bagian dari sosialisasi juga, 

nah kalo dikami sih kalo proses ada di kami ya pasti kami akan sosialisasikan itu 

ketika peraturan belum dibentuk tadi dalam proses pembentukan juga konsultasi 

publik ya itu juga bagian dari sosialisasi, mungkin tanyakan ke DJP sosialisasi 

mereka seperti apa. Tapi yang saya pahami ketika sudah di publish itu juga 

bagian dari sosialisasi” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. 

Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Jadi kesimpulannya BUMN sudah mendapatkan sosialisasi terkait hak dan 

kewajiban sebagai pemungut PPN ataupun terkait aturan pelaksanaan sebagai 

pemungut PPN. Terakhir mengenai certainty adalah mengenai masalah dalam 

aturan kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. Keempat 

narasumber mengatakan bahwa tidak terdapat permasalahan terkait aturan dalam 

kebijakan pemungutan PPN pada BUMN. Berikut pernyataan bapak Riono 

mewakili jawaban dari narasumber lainnya: 

“Bagi kita sih gada masalah yang mungkin penerapan aja sih yang harus ekstra 

disiplin aja sih cuma ya tadi menurut kita pemungutan ini masalahnya hanya saat 

kita restitusi saja untuk menarik kembali, disitu kan yang harus dirubah lagi 

prosedur atas pemeriksaan restitusinya.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Menurut bapak Riono terkait aturan tidak ada permasalahan hanya dalam 

penerapannya saja untuk lebih ekstra disiplin. 

4) Convinience 

 Asas convenience (kemudahan atau kenyamanan) menyenangkan bahwa saat 

pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” atau 

memudahkan Wajib Pajak (Rosdiana dan Irianto, 2014:164). Peneliti sudah 

membuat beberapa pertanyaan untuk menjawab asas convinience dalam kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN khususnya bidang jasa konstruksi. Pertama 
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mengenai kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN pada 

BUMN. Ketiga narasumber yaitu ibu Nelly, bapak Edo dan bapak Ami 

mengatakan sudah mudah dilaksanakan dengan asumsi masing-masing. Berikut 

pernyataan dari ketiganya: 

“Sudah.... sudah mudah, kan hanya masalah penyerahan PPN-nya saja seperti 

yang saya jelaskan tadi” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP 

Wajib Pajak Besar Empat) 

 Ibu Nelly mengatakan bahwa sudah mudah karena hanya mengenai 

penyerahan PPN saja. Selanjutnya bapak Ami mengatakan bahwa pelaksanaan 

pemungutan PPN di BUMN sudah mudah karena menurut beliau sudah 

dimudahkan dengan e-faktur dan keberadaaan KPP di lapangan. Berikut 

pernyataannya 

“Saya rasa sudah mudah dilaksanakan, saya rasa temen-temen DJP juga sudah 

ya KPP kan ada di lapangan kemudian sudah ada e-faktur juga, saya rasa udah 

gitu, tapi nanti di konfirmasi ke temen-temen DJP lagi ya mas pemungutannya 

bagaimana” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan 

Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Edo juga mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN 

ini sudah mudah dengan asumsi bahwa SPT PPN pemungut jauh lebih mudah 

daripada SPT PPN umum. Berikut keterangan dari bapak Edo: 

“Desain dari aturan ini sebetulnya relatif cukup mudah lagi pula kita kan waktu 

menyusun kami berkomunikasi dengan temen-temen yang berhubungan dengan 

BUMN, di KPP BUMN ataupun BUMN-nya itu sendiri kan, makanya untuk 

convinience inikan memudahkan, relatif cukup mudah sih.. Nah itu much simpler 

jauh lebih mudah daripada PPN yang biasa, kalo dibilang bebannnya kalo 

mereka bisa bilang SPT PPN yang umum, otomatis mereka bisa karna jauh lebih 

simple” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 
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 Sementara itu berbeda sedikit dengan ketiga narasumber yaitu bapak Riono 

mengatakan untuk pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN pada BUMN dengan 

permasalahan bahwa ada lawan transaksi yang tidak mau dipungut. Berikut 

keterangan dari bapak Riono : 

“Hmm menurut kami sih mudah-mudah susah kita sebagai pemungut memang ada 

beberapa lawan transaksi yang tidak mau dipungut tapi karna kita wajib ya mau-

tidak mau ya harus kita paksa kan gitu” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB 

– 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN pada 

BUMN sudah mudah karena sudah didukung oleh fasilitas-fasilitas elektronik 

seperti e-faktur dan lain sebagainya untuk menunjang itu. Kemudian kebijakan 

pemungutan PPN memang didesain sedemikan mudah agar memudahkan 

pemungut PPN untuk memungut. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada 

Wajib Pajak yang tidak mau dipungut. Kemudian mengenai perhitungannya 

keempat narasumber sepakat mengatakan mengenai hal tersebut sudah mudah 

karena hanya mengkalikan tarif yaitu 10% dengan DPP yaitu nilai transaksi. 

Berikut pernyataan ibu Nelly mewakili: 

“Sudah juga..sudah mudah banget.. 10% dikali nilai transaksi”  (Ibu Nelly. 8 Mei 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Selanjutnya mengenai waktu pengenaan pemungutannya keempat narasumber 

juga sepakat bahwa sudah dirasa mudah dikenakannya pada saat pembayaran 

termin untuk penyerahan jasa di BUMN bidang jasa konstruksi dengan asumsi 

bahwa pada saat pembayaran termin itulah BUMN bidang jasa konstruksi 

memperoleh penghasilan. Berikut pernyataan bapak Edo mewakili ketiga 

narasumber: 
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“Kalo misalnya saat terutang itu, itu hubungannya sama saat terutang ya, itu 

sama semuanya pada saat penyerahan, mana dulu antara penyerahan barang 

sama penerimaan uang. Kalo dibilang kemudahan pada saat BUMN ini 

menerima penghasilan otomatis, apalagi kalo jasa konstruksi kan dia 

membayarnya per termin kan. Terminasi, bianya itu kalo gak salah 30, 20, 70, 10 

% biasanya, barang ini belum diserahkan kan. Barang belum jadi kok, bangunan 

belum jadi kok tapi per termin ini kan dia terima duit. Dia ada kemampuan 

membayar pada saat pertermin itu.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Kemudian mengenai Wajib Pajak yang keberatan untuk dilakukan 

pemungutan PPN. Kedua narasumber yaitu bapak Ami dan bapak Edo tidak 

pernah mendengar bahwa ada Wajib pajak yang keberatan untuk dilakukan 

pemungutan dengan pendapat bahwa jika dia rekanan BUMN seharusnya sudah 

mengetahui kalau bertransaksi dengan BUMN otomatis PPN-nya akan dipungut 

oleh BUMN. Berikut pernyataan bapak Edo: 

“Saya belum pernah denger sih mas, biasanya kalo rekanan BUMN itu mereka 

sudah relatif lebih tau konsekuensinya, pada saat mereka bertransaksi dengan 

BUMN otomatis akan ada PPN yang dipungut oleh BUMN itu.” (Bapak Edo. 17 

Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

“Artinya proses dilapangan gitu ya saya nggak punya info itu tapi kalo bayangan 

saya adalah PPN ini ketika dia sudah PKP dan berart tau si wajib pajak ini 

mengenai peraturan-peraturan pajak ya saya rasa tadi mas mau nggak mau tetep 

harus complai” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor 

Badan Kebijakan Fiskal) 

 Namun menurut bapak Riono menjawab ada yang keberatan dilakukan 

pemungutan PPN oleh BUMN dengan alasan Wajib Pajak takut uang PPN-nya 

tidak disetorkan ke kas negara. Berikut pernyataan bapak Riono dari PT. Hutama 

Karya (Persero): 

“ada beberapa perusahaan yang atas transaksi kita berkeberatan dipungut oleh 

kita PPN-nya... misalnya gini ya mungkin kan atas Wajib Pajak yang tidak mau 

dipungut dia ragu dengan si pemungut takutnya atas uang sebesar PPN tidak 

disetorkan ke kas negara sedangkan nanti pada saat pemeriksaan oleh Wajib 

Pajak yang dikenakan adalah Wajib Pajak dia hanya keraguan aja sih atas PPN-
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nya tidak disetorkan ke kas negara. Tapi kalo transaksi dengan BUMN jelas 

PPN-nya akan disetorkan ke kas negara gitu sebenarnya” (Bapak Riono. 12 April 

2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi jika berpegang pada pelaksana kebijakan pemungutan PPN pada BUMN 

maka hasil akhir ada di unit pelaksana yaitu bapak Riono yang menjelaskan 

bahwa ada Wajib Pajak yang keberatan untuk dilakukan pemungutan PPN oleh 

BUMN dengan alasan takut tidak disetorkan atas PPN-nya. Berikutnya mengenai 

Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan pemungutan PPN oleh BUMN. 

Bapak Riono menjelaskan bahwa ada juga Wajib Pajak yang menolak untuk 

dilakukan pemungutan PPN oleh BUMN dengan alasan yang sama yaitu takut 

PPN atas transaksinya tidak disetorkan. Tetapi sebagai Wajib Pungut BUMN 

tetap memungut atas transaksi tersebut, berikut pernyataan lengkapnya: 

“Ada tapi tetep kita wajibkan kalo nggak ya kita paksa karna kalo nggak kita 

paksa nanti pada saat pemeriksaan kita yang kena sanksi karna apa kita wajib 

pungut bearti kan wajib memungut semua transaksi yang aa apa objek pajak mau 

tidak mau kita harus paksa kan gitu... sama sih sama seperti itu atau 

kemungkinan ada beberapa yang mungkin pengusaha nakal aa dia akan uang 

sebesar PPN diminta untuk dioprasionalkan di buat operasional lagi oleh dia kan 

gitu kalo seperti itu kan jelas dia pengusaha nakal yang tidak kan menyetorkan 

pajaknya ke kas negara kan gitu makanya diperlukan lah BUMN sebagai 

pemungut.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat 

PT. Hutama Karya Persero). 

5) Effisiency  

Asas effisiensi dapat dilihat dari dua sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan 

efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara 

lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada 

jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Bagi Wajib Pajak, sistem pemungutan 

pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Singkatnya 
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pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of taxation-nya rendah (Rosdiana 

dan Irianto, 2014:164). Tekait biaya administrasi yang ditanggung oleh 

withholder dalam pemungutan PPN khususnya dibidang jasa konstruksi. Dua 

narasumber yaitu bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) dan ibu Nelly 

dari AR PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan bahwa dalam pemungutan PPN 

tidak ada biaya administrasi. Berikut pernyataan ibu Nelly: 

“Dalam pemungutan PPN saya rasa tidak ada biaya mas” (Ibu Nelly. 8 Mei 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Sama dengan ibu Nelly, bapak Riono juga mengungkapkan hal serupa yaitu 

dalam pemungutan tidak ada biaya, tapi beliau menambahkan hanya ada dampak 

yang menjadi beban ketika tidak patuh yaitu sanksi. Berikut pernyataannya: 

“kalo bagi kami sih untuk pemungutan ini tidak ada biaya aja kan cuma 

impactnya jika kita tidak disiplin itu sanksi itu yang akan menjadi beban tinggal 

BUMN sebagai pemungut ini dia disiplin atau tidak, jika dia tidak disiplin itu 

jelas nanti biayanya akan besar nih karna kan dari impact ketidakdisiplinan 

BUMN tersebut tapi manakala BUMN tersebut disiplin memungut dan menyetor 

dan melapor saya yakin tdak ada biaya yang akan timbul disitu.” (Bapak Riono. 

12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Sementara itu bapak Edo dan bapak Ami mengatakan kalaupun ada biaya, 

biaya yang ditanggung withholder adalah kecil. Berikut pernyataan keduanya: 

“Itu receh banget itu.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat)  

“Ketika si perusaahan ini omsetnya besar penjualannya banyak misalnya ya kalo 

dari sisi konstruksi biaya administrasi mereka apa sih PM PK-nya apa sih kalo 

dari sisi konstruksi Pajak Masukan-nya apa gitu, menurut saya 

mengadministrasikannya gak besar-besar juga sih ya artinya bebannya itu bisa 

dibayarin oleh pengusaha.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 
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 Jadi dapat disimpulan untuk biaya administrasi yang ditanggung withholder 

atau pemungut PPN dalam pemungutan PPN itu tidak ada kalaupun ada jika 

dibandingkan dengan omset BUMN biaya yang ditanggung relatif kecil. 

Selanjutnya mengenai biaya yang ditanggung oleh Wajib Pajak dalam 

pemungutan PPN oleh BUMN, semua narasumber mengatakan bahwa tidak ada 

biaya yang ditanggung oleh Wajib Pajak dalam pemungutan PPN pada BUMN. 

Berikut pernyataan bapak Edo mewakili: 

“Otomatis nggak ada biaya mas, iya dia sudah malah memudahkan orangnya 

kan...saya gak perlu mikir berapa sih terutang saya, yasudah. Tinggal dia bikin 

faktur aja sama kan mekanismenya.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Tetapi ada sedikit tambahan dari bapak Ami yaitu beban atau biaya yang 

ditanggung oleh Wajib Pajak adalah timbul dari proses restitusi jika mengalami 

lebih bayar. Berikut pernyataan bapak Ami: 

“Berarti saat dia bertransaksi dengan bendaharawan gitu kan, ya kalo gitu kalo 

dari sisi ini sama aja sebenernya ketika dia normal maka proses normal ini kan 

bagian dari ini aja tinggal mengadministrasikan aja, ya kalo biaya itu timbul 

ketika proses restitusi itu menjadi lama, proses restitusi lama dengan arus 

cashflow, ya misalnya dia gak punya uang berarti dia harus pinjaman misalnya, 

melakukan pinjaman ke bank.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Jadi intinya tidak ada biaya yang ditanggung Wajib Pajak dalam pemungutan 

PPN pada BUMN khususnya bidang jasa konstruksi. Kalaupun ada biaya atau 

beban yang timbul adalah dari proses restitusi yang disebabkan banyak bertrasaksi 

dengan pemungut PPN. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Darmayasa et al (2015) bagi Wajib Pajak yang dipungut pajaknya, Withholding 

Tax System memudahkan secara administrasi. Beban administrasi sebagian telah 
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diambil alih oleh Withholder, secara tidak langsung juga meningkatkan kepatuhan 

pajak bagi Wajib Pajak. Selanjutnya mengenai biaya yang ditanggung oleh DJP 

dalam pemungutan PPN pada BUMN ibu Nelly, bapak Riono, bapak Ami 

mengatakan bahwa tidak ada biaya yang ditanggung dalam proses pemungutan 

PPN pada BUMN. Berikut pernyataan bapak Riono dari PT. Hutama Karya 

(Persero): 

“Iya, gada gada beban ya” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Pernyataan di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosdiana dan 

Irianto (2014:109) Withholding Tax System relatif mudah dilaksanakan dan dapat 

mengurangi administrative cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sesuai 

juga dengan apa yang dikatakan Rahayu (2013:106) bahwa salah satu manfaat 

withholding tax system adalah pengumpulan pajak secara otomatis bagi 

pemerintah, tanpa mengeluarkan biaya Tetapi ada tambahan dari bapak Ami, 

beliau mengatakan biaya dari DJP adalah saat proses restitusi yaitu dengan 

pengalihan sumber daya untuk mengurusi proses restitusi misalnya audit 

pemeriksaan. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“Kalo di PPN, Kalo kita bilang kan ada 2 cost, compliance cost, administrasion 

cost. Compliance cost itu kan dari sisi wajib pajak kalo administration cost dari 

sisi DJP, dari sisi DJP costnya adalah melakukan proses restitusi itu pastinya, 

proses restitusi kan berarti harus ada pembuktian kayak gitu kayak gitu lah, 

sementara itu juga bisa aja mereka harus mengalihkan sumber daya, menaruh 

sumber daya ke proses audit misalnya pemeriksaan itu juga cost buat DJP, ya 

moga-moga dari adanya e-faktur menjadi lebih ini gitu. Tapi kalo misalnya belum 

ada e-faktur pasti itu. Tapi costnya pasti disitu dia harus mengaudit lagi 

mengaudit ini kan ada gaji pegawai berapa segala macem gitu kan, kemudian 

misalnya si auditor ini bisa digunakan untuk proses lainnya ya proses bisnis yang 

ada lainnya ketimbang harus mengaudit ini misalnya seperti itu kalo normal-
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normal aja kan gausah mengaudit lagi kan untuk proses restitusi.” (Bapak Ami. 

18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Pernyataan di atas juga sama dengan yang diungkapkan oleh Rahayu dan 

Suhayati (2010:239) bahwa Withholding Tax System juga memiliki hal yang 

merugikan bagi pemerintah. Withholding Tax System menyebabkan pemerintah 

harus bersiap dengan proses pemeriksaan yang timbul dari lebih bayar akibat 

Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut 

PPN. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang ditanggung DJP 

dalam proses pemungutan PPN ini tidak ada hanya ada beban yang timbul dari 

proses restitusi yaitu mengenai biaya dari sumber saya yang harus dikerahkan 

untuk mengurusi proses restitusi. 

6) Simplicity 

 Pada umumnya peraturan yang sebenarnya akan lebih pasti, jelas dan mudah 

dimengerti oleh Wajib Pajak. Ketika menyusun suatu undang-undang perpajakan, 

maka harus diperhatikan juga asas kesederhanaa (Rosdiana dan Irianto, 

2014:164). Terkait tarif yang digunakan dalam pemungutan PPN khususnya pada 

BUMN bidang jasa konstruksi, keempat narasumber mengatakan bahwa tarif yang 

digunakan sudah mudah untuk diterapkan. Berikut pernyataan bapak Riono 

mewakili: 

“menurut kami, mundah.. mudah.. mudah untuk tarif 10 %” (Bapak Riono. 12 

April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Selanjutnya mengenai DPP yang digunakan dalam pemungutan PPN 

khusunya BUMN dibidang jasa konstruksi juga sudah mudah untuk diterapkan 
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menurut semua narasumber. Berikut pernyataan bapak Riono dari PT. Hutama 

Karya (Persero): 

“menurut kami juga sudah mudah” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 

18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Kemudian perlu atau tidak menggunakan norma perhitungan untuk 

pemungutan PPN khususnya pada BUMN bidang jasa konstruksi. Menurut semua 

narasumber dalam pemungutan PPN khususnya pada BUMN bidang jasa 

konstruksi tidak perlu untuk menggunakan norma perhitungan. Berikut 

pernyataan bapak Ami dari BKF: 

“Kalo yang ini yang jasa konstruksi saya rasa gak perlu.” (Bapak Ami. 18 April 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Lalu mengenai e-faktur keempat narasumber mengatakan keberadaan e-faktur 

sudah dapat membantu withholder atau pemungut PPN yang dalam hal ini adalah 

BUMN dalam melakukan pemungutan PPN dengan argumen bapak Riono bahwa 

jika menggunakan e-faktur akan terlihat status faktur pajak valid atau tidak hal 

bersebut berguna untuk memverifikasi faktur pajak. Berikut pernyataan bapak 

Riono:  

“menurut kami sih untuk e-faktur itu sudah membantu aa kita BUMN ataupun 

perusahaan lain pengguna e-faktur dan bahkan sekarang kan sudah diwajibkan 

semua pake e-faktur karna dengan sistem e-faktur ini memverifikasi bahwa faktur 

tesebut valid atau tidak jadi manakala faktur itu tidak valid dia akan ditolak oleh 

sistem sehingga lebih dulu sudah ketauan sehingga kita bisa minta faktur 

pengganti atau mengganti faktur atas transaksi tersebut tapi kalo tidak pake e-

faktur seperti sebelum menggunakan e-faktur menggunakan e-SPT dia tidak dapat 

mendeteksi tapi terjadi ketauan manakala proses pemeriksaan disitu.” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 
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 Selanjutnya menambahkan argumen bapak Ami dinilai penggunaan e-faktur 

lebih efisien dari sisi biaya ketimbang menggunakan dokumen. Berikut 

pernyataan bapak Ami: 

“Proses pemungutan pastinya iya dari sisi biaya aja ketimbang pake dokumen 

misalnya disini sudah pake e-faktur.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Jadi dapat disimpulkan keberadaan e-faktur sudah dapat membantu BUMN 

atau withholder dari sisi administrasi yaitu guna memverifikasi status faktur pajak 

dan dari sisi biaya jika dibandingkan dengan menggunakan dokumen. 

7) Neutrality 

 Asas neutrality mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi baik 

distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap prosuksi serta faktor-faktor 

ekonomi lainnya. (Rosdiana dan Irianto, 2014:179). Pertama peneliti menanyakan 

mengenai dampak dari pemungutan PPN terhadap produktivitas withholder atau 

BUMN khususnya bisang jasa konstruksi. Ketiga narasumber yaitu bapak Riono, 

bapak Ami dan bapak Edo mengatakan bahwa pemungutan PPN pada BUMN 

dapat menggangu produktivitas BUMN selaku withholder. Berikut pernyataan 

bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero): 

“menurut kita sih atas pemungutan PPN ini berdampak juga sih kan gini biasanya 

kan kalo kita tidak sebagai pemungut yakan kita kan bayar ke lawan transaksi 

atau Wajib Pajak adalah DPP-nya plus PPN tapi kan itu kita bisa punya untuk 

pembayaran transaksi tadi kita kan bisa berjangka nih 3 bulan 4 bulan yakan tapi 

manakala kita wajib pungut aa sudah terutang PPN dan PPN kita harus bayar 

didepan ke negara karna kan sudah terutang yakan jadi kan sebenernya disini 

akan menggangu cashflow kita nih jadi akan menggangu cashflow kita. Dimana 

misalnya kalo aa kalo sebagai pemungut kemungkinan kan umur hutang yang kita 

bayar kan bisa berjanka 6 bulan nih tapi kalo sebagai pemungut minimal sebesar 
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PPN-nya harus dibayar dulu didepan.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB 

– 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Menurut bapak Riono pemungutan PPN dapat berdampak juga terhadap 

produktivitas dengan asumsi bahwa jika tidak memungut BUMN membayarkan 

PPN-nya ke pengusaha yang nantinya punya jangka waktu untuk pembayaran 

transaksi bisa berjangka 3-4 bulan tetapi jika menjadi pemungut PPN harus 

membayar PPN-nya didepan, dan dapat menggangu cashflow menurut bapak 

Riono. Sedangkan menurut bapak Ami mengatakan bahwa dapat mempengaruhi 

produktivitas jika proses restitusi lama dan menggangu cashflow yang nantinya 

menurut beliau akan menggangu produktivitas. Berikut pernyataan bapak Ami: 

“Ya produktivitas pasti pengaruh ya kembali lagi sebenernya restitusi tadi 

tantangan utama dari ini adalah proses restitusi, nah itu kalo dia proses 

restitusinya dia lama dia terjadi gangguan cashflow berarti produktivitas dia 

akan terganggu dong ya misalnya kalo gak punya uang buat ini gimana untuk 

produksi ya kalo misalnya jalannya harus minjam di bank dia harus tanggung 

biaya bunga lagi kan kayak gitu” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal)  

 Selanjutnya menurut bapak Edo pemungutan PPN dapat berdampak pada 

produktivitas tetapi efeknya kecil sekali. Berikut hasil wawancara dengan bapak 

Edo: 

“Saya rasa nggak ada efeknya ya, karna balik lagi itu efeknya kecil sekali buat 

mereka” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

 Sementara dilain sisi ibu Nelly mengatakan pemungutan PPN tidak 

berdampak pada produktivitas BUMN dengan asumsi hanya mengenai 

perpindahan administrasi saja: 
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“Saya rasa tidak ya karna ya itu tadi seperti saya jelaskan di atas.” (Ibu Nelly. 8 

Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Jadi dari pernyataan semua narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa 

kebijakan pemungutan PPN khususnya di BUMN dapat mempengaruhi 

produktivitas withholder (pemungut PPN) atau dalam hal ini BUMN, dengan 

asumsi bahwa jika BUMN tidak menjadi pemungut mereka bisa memperpanjang 

umur permbayar transaksi sementara ketika menjadi pemungut mereka melakukan 

pembayaran didepan, lalu jika mengalami lebih bayar dan proses restitusi lama 

akan menggangu cashflow yang nantinya akan menggangu produktivitas. 

 Kemudian terkait produktivitas Wajib Pajak dalam artian yang dipungut. 

Ketiga narasumber yaitu bapak Riono, bapak Edo, dan ibu Nelly mengatakan 

bahwa tidak berdampak bagi Wajib Pajak. Menurut bapak Riono tidak berdampak 

karena Wajib Pajak tidak sebagai pemungut PPN. Berikut ungkapnya: 

“Menurut saya sih nggak karena kan kalo misalnya tidak sebagai pemungut kita 

bayar temasuk PPN-nya mereka juga punya kewajiban menyetorkan atas PPN-

nya menurut saya sih tidak ada sih untuk Wajib Pajak mungkin sebagai pemungut 

saja yang berdampak.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. 

Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sedangkan menurut bapak Ami bisa saja berdampak terhadap produktivitas 

Wajib Pajak jika mengalami lebih bayar juga. Berikut pernyataan bapak Ami: 

“Iya.. (berdampak).. Karna harus restitusi” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 

WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal). 

 Sehingga dapat ditarik benang merah jika Wajib Pajak tidak mengalami lebih 

bayar akibat pemungutan PPN maka tidak berdampak pada produktivitas Wajib 

Pajak. Namun jika Wajib Pajak mengalami lebih bayar dari adanya kebijakan 

pemungutan PPN maka dapat mempengaruhi produktivitas. 
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 Lalu mengenai dampak jumlah konsumsi dan pola konsumsi withholder 

(pemungut PPN) atau BUMN khsusunya bidang jasa konstruksi. Keempat 

narasumber sepakat mengatakan tidak berdampak terhadap jumlah konsumsi dan 

pola konsumsi withholder atau BUMN. Berikut pernyataan bapak Riono dari PT. 

Hutama Karya (Persero) mewakili: 

“menurut saya tidak ada ya cuma kita kesulitan di cashflow saja sih tapi kalo 

konsumsi tidak mempengaruhi.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Lantas jika dari sudut pandang Wajib pajak terkait pengaruhnya pemungutan 

PPN terhadap jumlah konsumsi dan pola konsumsi. Keempat narasumber 

mengatakan bahwa tidak berpengaruh. Pernyataan dari bapak Riono mewakili 

beliau mengatakan ada atau tidaknya pemungutan PPN di BUMN tetap Wajib 

Pajak membayar PPN atas transaksinya. Berikut pernyataannya: 

“Kalo bagi Wajib Pajak sih sebenernya sama saja sih mas sekarang gini 

bertransaksi dengan pemungut berarti sebesar PPN sudah dipungut didepan tapi 

manakala kita bertransaksi dengan bukan pemungut kita memungut sendiri toh 

atas sebesar PPN tersebut.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero).  

 Selanjutnya peneliti menanyakan dari adanya pemungutan PPN apakan Wajib 

Pajak lebih memilih bertransaksi dengan bukan pemungut PPN daripada 

bertransaksi dengan pemungut PPN. Berikut pemaparan jawaban dari keempat 

narasumber. Bapak Riono mengatakan sama saja bertransaksi dengan pemungut 

atau tidak dengan pemungut karena Wajib Pajak akan tetap membayar PPN atas 

transaksinya. Berikut pernyataannya: 

“Kalo bagi Wajib Pajak sih sebenernya sama saja sih mas sekarang gini kita 

bertransaksi dengan pemungut berarti sebesar PPN sudah dipungut didepan tapi 

manakala kita bertransaksi dengan bukan pemungut kita memungut sendiri toh 
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atas sebesar PPN tersebut.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Tetapi jika bertransaksi dengan pemungut PPN potensi untuk lebih bayar 

manjadi ada sehingga ada restitusi dan pengurusannya dan lain sebagainya, jadi 

menurut bapak Ami Wajib Pajak lebih memilih bertransaksi dengan bukan 

pemungut sehingga tidak berpotensi lebih bayar. Berikut pernyataan bapak Ami: 

“Iya potensinya menjadi ada, kalo dia bertransaksi dengan pemungut berarti dia 

ada potensi lebih bayar kan daripada dia bertransaksi dengan pemungut dia 

berpotensi lebih bayar dampaknya apa, dampaknya di harus melakukan proses 

restitusi ada audit lagi segala macem gitu kan proses restitusi lama, dari pada dia 

seperti itu maka dia akan lebih cenderung memilih supplier lainnya yang bukan 

pemungut sehingga normal-normal aja kan buat dia, jadi ada potensinya” (Bapak 

Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sementara itu ibu Nelly mengatakan jika bertransaksi dengan pemungut pasti 

PPN-nya disetor jadi Wajib Pajak lebih memilih bertransaksi dengan pemungut 

PPN. Berikut hasil wawancara dengan ibu Nelly: 

“Kalo saya sebagai Wajib Pajak lebih seneng transaksi dengan pemungut karna 

kan sudah pasti PPN-nya disetorkan ke kas negara.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Kemudian bapak Edo mengatakan tidak ada korelasi antara adanya pemungut 

PPN dengan pemilihan bertransaksi karena menurut beliau dimana ada harga yang 

cocok Wajib Pajak lebih memilih kesana dan ini sudah ranah business to business. 

“Kalo pertimbangan bisnisnya ya, where the money is good.. is good gitukan. 

Artinya kalo memang harganya cocok ambil gitukan. Gada korelasinya sama 

aturan ini gitu mas itu sudah business to business... Tapi mungkin kalo marchnya 

bisa lebih gede atau dengan nilai transaksi yang volumenya lebih besar ya nggak 

ada masalah, balik lagi relatif business to business.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 

09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 
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 Menurut peneliti jawaban dari bapak Edo yang paling masuk akal ada atau 

tidaknya pemungut PPN tidak menjadi tolak ukur pemilihan lawan transaksi bagi 

Wajib Pajak, karena ranahnya sudah business to business 

e. Evaluasi Penunjukan BUMN Sebagai Pemungut PPN Ditinjau dari 

Sudut Pandang Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan. 

Anderson et al dalam Munggaran (2013) menyebutkan penyusunan kebijakan 

meliputi bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif 

untuk memecahkan masalah lalu siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi 

kebijakan. Teori di atas menyebutkan bahwa dalam penyusunan kebijakan hendak 

mempertimbangkan pihak yang diikutsertakan dalam perumusan kebijakan 

tersebut. Menurut bapak Ami dari BKF dalam penyusunan kebijakan seluruh 

stakeholder terkait dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini kebijakan 

penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN berarti BUMN dan jajaran 

kementerian terkait perlu dilibatkan termasuk DJP karena kebijakan penunjukan 

BUMN sebagai pemungut PPN adalah wewenang DJP. Berikut pernyataan bapak 

Ami: 

“Kalo yang dilibatkan ya pasti stakeholder terkait ya yang pertama karna 

penunjukan BUMN berarti ya BUMN ya BUMN harus dilibatkan karna kan 

mereka timbul tanggung jawab baru timbul kewajiban baru dari mereka ya kalo 

dari pemerintah kementrian-kementrian terkait gitu ya ada kementrian BUMN, 

menko perekonomian misalnya... Ya kalo kementrian BUMN kan pastinya dia 

pembina teknis BUMN itu sendiri ya sebagai bahan laporan juga kan buat 

mereka BUMN-BUMN itu juga kan terikat dengan kebijakan yang ada di 

kementrian BUMN kalo kemenko perekonomian itu ya karna kayak gini juga kan 

lintas sektor ya si pemerintah kekita ini adalah lintas sektor gitu ya. Itu ya 

melibatkan juga menteri koordinatornya gitu kalo ini kan menko perekonomian 

dibawahnya gitu. Iya pastinya, kalo dari sisi DJP malah kalo dari sisi wewenang 

ini wewenang mereka sebenernya mereka utamanya yang bikin kebijakan ini” 
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(Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan 

Fiskal) 

 

 Sependapat dengan bapak Ami, bapak Edo juga menjelaskan hal tersebut. 

Berikut pernyataan bapak Edo: 

“..Jadi kalo standartnya dalam penyusunana sebuah kebijakan atau sebuah 

regulasi itu semua stakeholder seharusnya dilibatkan baik itu dari pengusahanya 

wajib pajak, ataupun dari pemerintahnya sendiri seperti itu BKF kami pasti akan 

undang kami pasti akan minta semacam ya bisa dibilang teman diskusi ya 

rekomendasinya seperti apa. tapi pada dasarnya semuanya diperoleh baik itu 

bikin undang-undang, bikin peraturan dirjen, bikin peraturan menteri sama 

semua stakeholder akan dilibatkan tapi memang tidak secara kalo kita mau 

undang seluruh Indonesia kan gamungkin juga ya paling biasanya asosiasi, terus 

kemudian beberapa wajib pajak yang besar yang paling besar di Indonesia paling 

seperti itu” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor 

Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Pihak DJP Pusat juga menjelaskan kalau dalam pembuatan kebijakan semua 

stakeholder itu seharusnya dilibatkan seperti perwakilan Wajib Pajak atau asosiasi 

dan dari pemerintah juga dilibatkan seperti BKF untuk dimintai rekomendasinya. 

Selanjutnya untuk kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN bapak 

Edo dari pihak DJP Pusat menjelaskan keterlibatan BUMN dalam penyusunan 

kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN sebagai berikut: 

“..Iya waktu itu dilibatkan, kalo gak salah kemarin itu masing-masing BUMN itu 

ada perwakilannya jadi dari kementrian BUMN ada dari pelaksana kan pasti 

pelaksana BUMN-nya ya itu ada perwakilannya juga.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 

09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

  Bapak Edo dari pihak DJP Pusat menjelaskan bahwa BUMN dilibatkan 

dalam penyusunan kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Lalu 

menurut ibu Nelly AR PT. Hutama Karya (Persero) terkait kebijakan penunjukan 

BUMN sebagai pemungut PPN, BUMN dan DJP perlu dilibatkan berikut 

pernyataannya: 
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“Ya menurut saya DJP dan BUMN perlu...” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 

11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Sementara itu menurut bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) terkait 

kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN menanggap BUMN, 

GAPENSI atau asosiasi perusahaan jasa konstruksi, dan DJP dilibatkan dalam 

penyusunan kebijakan dengan argumen bahwa agar para pihak mengetahui 

mengenai efek yang ditimbulkan dari munculnya kebijakan ini. Berikut 

pernyataan bapak Riono: 

“Menurut kami sih seperti yang sudah kami jelaskan ya jadi BUMN itu sendiri 

yakan berarti kan apa GAPENSI yang dia kan menaungi apa semua perusahaan 

konstruksi yakan DJP itu sendiri yang dibawah Kementrian Keuangan dan dari 

Kementrian Keuangan sendiri kan gitu untuk apa peraturan atas pemungutan... 
Jadi mereka biar tau nih apa masing-masing tuh apasi efeknya apasi nanti untung 

dan ruginya sebagai pemungut apasi yang nanti bisa disampaikan disitu hak dan 

kewajiban atau kesulitannya jadi kan peraturan itu diterbitkan tidak ada yang 

dirugikan jadi seperti itu” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. 

Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan kebijakan 

penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN yang perlu dilibatkan adalah seluruh 

stakeholder terkait seperti BUMN, asosiasi BUMN atau perwakilan BUMN, 

Kementrian terkait, BKF sebagai pemberi rekomendasi, serta DJP sebagai yang 

berwenang dalam penyusunan kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut 

PPN. 

Anderson et al dalam Munggaran (2013) menyebutkan juga dalam 

penyusunan kebijakan meliputi bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau 

alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah yang mana merupakan tujuan dari 

kebijakan publik. Tujuan dari kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut 
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PPN menurut semua narasumber mengatakan tujuannya adalah untuk 

mengamankan penerimaan negara. Jika berdasar pendapat bapak Ami yaitu 

karena BUMN lebih berpotensi menjadi PKP berisiko rendah. Berikut pernyataan 

bapak Ami mewaili: 

“Iya karna mengamakan penerimaan negara itu tadi kan kalo kenapa nunjuk 

BUMN, ya BUMN kan bagian dari pemerintah sih sebenernya dalam tanda kutip 

gitu kan ya jadi kita pemerintah sudah punya kuasa di BUMN dan ya itu tadi 

mungkin lebih berpotensi menjadi PKP berisiko rendah “(Bapak Ami. 18 April 

2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sementara itu ada tambahan terkait tujuan menurut bapak Edo dari DJP 

Pusat. Berikut pernyataan bapak Edo: 

 “..Kalo secara umum penunjukan pemungut PPN baik itu bendahara pemerintah 

ataupun BUMN itu menurut saya pribadi sih itu untuk kemudahan sih sebenernya 

mas tujuan utamanya atau underlying tetep penerimaan negara untuk 

mengamankan penerimaan negara supaya karna kan kalo dia harus mekanisme 

keluar dulu dari keuangan negara kemudian dimasukan lagi, menajemen 

cashflow balik lagi manajemen cashflow, perusahaan punya cash menejemen 

pemerintah juga sebagai bentuk organisasi yang besar juga butuh menejemen dan 

ini adalah salah satu bentuk untuk menejemen kasnya, supaya yang menjadi, ini 

kan sebetulnya hak pemerintah sebetulnya sudah pasti ini hak pemerintah 

daripada harus melalui mekanisme yang biasa kalo memang seperti itu pasti 

sudah jadi hak kita pasti minta balik, mekanismenya kan mirip cuma dibuat 

supaya lebih dekat aja ujung-ujung sama sebetulnya yakan ujung-ujungnya 

penerimaan negara juga, sebetulnya semangat awal nya itu untuk itu kemudahan 

administrasi kemudian dia menejemen kas.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 

WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 Pernyataan dari bapak Edo menjelaskan bahwa penunjukan pemungut PPN  

dalam hal ini BUMN adalah untuk kemudahan administrasi pemerintah, 

manajemen kas pemerintah, dibandingkan dengan harus menggunakan 

mekanisme normal dengan adanya pemungut PPN dianggap lebih memudahkan 

dari sisi administrasi dan manajemen kas pemerintah, tetapi pada akhirnya tetap 

masuk ke pemerintah juga atas PPN-nya. Jadi dapat disimpulkan untuk tujuan dari 
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kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN adalah untuk 

mengamankan penerimaan negara disamping itu untuk kemudahan administrasi 

pemerintah, manajemen kas pemerintah jika dibandingkan dengan mekanisme 

normal.  

 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan munculnya kebijakan penunjukan 

BUMN sebagai pemungut PPN menurut pihak BKF adalah sebagai berikut: 

“..gini negara kita ini kan luas ya kemudian kalo kita liat dari sisi petugas pajak 

sendiri. Jumlah petugas pajak sendiri perbandingannya dengan warga negara 

Indonesia sendiri itu kan masih jomplang lah istilahnya... Nah kita bagaimana 

memastika ini tadi BUMN misalnya transaksi dengan perusahaan A si 

perusahaan A ini supplier si BUMN jadi BUMN ketika membeli barang faktor 

input dari perusahaan A dia kan bayar PPN ke perusahaan A nah ketika dia 

bayar PPN ke perusahaan A maka harusnya si perusahaan A ini yang 

menyetorkan ke negara nah bisa saja perusahaan A ini dia lari tidak menyetorkan 

PPN-nya ke negara itu kan ada potensial loss. Nah disini lah apa namanya kita 

juga melihat kapasitas atau temen-temen juga melihat kapasitas mereka untuk 

melakukan pemungutan pajak. yang pertama dari sisi jumlah pegawai dari sisi 

mungkin IT-nya, ya kita taulah negara Indonesia kepulauan, ya bisa saja si 

BUMN ini bertransaksi dengan perusahaan A tadi yang lokasinya bisa saja yang 

memungkinkan si perusahaan A ini untuk gak menyetorkan PPN-nya ke negara 

kan dalam rangka itu, jadi ketika DJP melihat kapasitas mereka kemampuan 

mereka gitu kan, ada nih apanamanya kekurangan mungkin saja ada 

kekurangannya ya mungkin tadi dari sisi jumlah pegawai dari sisi IT gitu kan ya 

bagaimana memitigasi potensial loss tadi” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 

WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Bapak Ami menuturkan bahwa faktor pertimbangan kebijakan pemungutan di 

BUMN adalah dari kondisi geografis Indonesia yaitu kepulauan lalu jumlah 

pegawai pajak yang masih kurang dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dari 

permasalahan tersebutlah timbul kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut 

PPN dengan tujuan untuk memitigasi potensial loss yang mungkin terjadi ketika 

rekanan BUMN tidak menyetorkan atau berada di lokasi yang memungkinan 

untuk rekanan tidak menyetorkannya karena dianggap BUMN secara IT dan 
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jumlah pegawai telah siap menjadi pemungut PPN. Hal tersebut sesuai dengan 

yang dikatakan Soos (1991) mengenai prinsip dasar untuk mengatur penentuan 

atau pemilihan pihak pemotong atau pemungut. Pertama, pihak pemotong atau 

pemungut harus lebih sedikit jumlahnya daripada pembayar pajak. Kedua, pihak 

yang memiliki kemampuan akuntansi dan pembukuan yang diperlukan. Senada 

dengan bapak Ami. Pihak dari PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan bahwa 

faktor pertimbangan munculnya kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut 

PPN adalah sebagai berikut: 

“..kalo menurut kami sih ya satu itu aja sih bahwa untuk menyelamatkan uang 

sebesar PPN tadi ke kas negara karna kan dari beberapa yang sudah terjadi itu 

adalah PPN yang dibayarkan ke perusahaan perusahaan tidak disetorkan ke kas 

negara sehingga yang terjadi apa kekurangan atas penerimaan dari pemerintah.” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama 

Karya Persero). 

 Faktor pertimbangan munculnya kebijakan penunjukan BUMN sebagai 

pemungut PPN menurut pihak PT. Hutama Karya (Persero) adalah untuk 

menyelamatkan uang sebesar PPN ke kas negara berdasarkan sepengetahuan 

bapak Riono bahwa ada yang tidak menyetorkan PPN-nya ke kas negara ketika 

sudah dibayarkan oleh BUMN sehingga terjadi kekurangan penerimaan 

pemerintah. Jadi faktor yang menjadi pertimbangan itu adalah kondisi geografis 

Indonesia yaitu kepulauan, jumlah pegawai pajak yang masih kurang 

dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, untuk menyelamatkan PPN dari 

rekanan BUMN yang tidak menyetorkan PPN atas transaksinya dengan BUMN 
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  Ketika sudah dilaksanakan kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut 

PPN narasumber mengatakan sudah sesuai dengan tujuan semula pembuatan 

kebijakan ini. Berikut pernyataan bapak Ami mewakili: 

“Kalo sesuai dengan tujuan iya pastinya iya dengan mengamakan penerimaan 

negara” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan 

Kebijakan Fiskal) 

 Terkait permasalahan yang terdapat dalam kebijakan penunjukan BUMN 

sebagai pemungut PPN menurut ibu Nelly adalah telat setor. Berikut 

pernyataannya: 

“Ya paling itu tadi saya jelaskan mas kalo telat setor” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Lain halnya dengan bapak Ami yang mengatakan bahwa masalahnya adalah 

di restitusi. Berikut pernyataannya: 

“Ya permasalahnnya yang kami dapatin itu masalah restitusi.” (Bapak Ami. 18 

April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal)  

 Sementara itu bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan 

bahwa kesulitan menjadi pemungut adalah ada lawan transaksi yang tidak mau 

dipungut tetapi tetapi PT. Hutama Karya (Persero) wajibkan untuk memungut. 

Selanjutnya ketika bertransaksi di pelosok atau pedalaman yang umumnya 

pengusahanya belum PKP sehingga tidak bisa memungut PPN disana. Lalu pada 

saat restitusi ada lawan transaksi yang tidak lapor sehingga timbul koreksi pada 

proses pemeriksaan. Berikut pernyataan lengkapnya: 

“jadi permasalahannya ya mustinya kita bisa pungut semua kalo masalah ya 

salah satunya adalah tidak mau dipungut tapi kita mewajibkan memungut tapi 

adalagi kesulitan lagi manakala bertransaksi di pelosok di pedalaman yang 

dimana perusahaannya non-PKP semua gitu jadi kita tidak dapat memungut 
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padahal kan pembangunan atau proyek kita ada di pelosok jadi itu kesulitan kita 

tidak dapat memungut PPN disitu karna kan kebanyakan perusahaan yang 

pelosok kan non PKP aa seperti itu atau yang misalnya kita diwajibkan untuk 

merangkul atau menggandeng UMKM dimana UMKM seperti yang kita ketahui 

adalah perusahaan kecil jadi dia non PKP sehingga kita tidak dapat memungut 

PPN-nya ya itu termasuk kesulitannya, nah kesulitan yang lain adalah saat kita 

restitusi itu aja sih lawan transaksi yang tidak lapor itu permasalahan kita 

sebagai pemungut” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. 

Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang ada ketika BUMN 

menjadi pemungut khususnya BUMN bidang jasa konstruksi adalah pertama telat 

setor masih dialami oleh BUMN, kedua ada pihak-pihak yang tidak mau 

dipungut, ketiga ketika ada proyek di pedalaman atau pelosok karena umumnya 

lawan transaksi disana belum PKP sehingga tidak bisa memungut PPN. Lalu yang 

terakhir adalah terkait restitusi dimana lawan transaksi tidak lapor PPN yang 

sudah dipungut sehingga menjadi koreksi bagi pemungut ketika proses 

pemeriksaan. 

 Selanjutnya mengenai solusi dari permasalahan di atas bapak Riono dari PT. 

Hutama Karya (Persero) mengatakan bahwa solusi dari permasalahan jika 

bertransaksi di pelosok dan lawan transaksi bukan PKP itu dibebaskan menjadi 

pemungut jadi memang tidak memungut atas transaksi jika lawannya bukan PKP. 

Selanjutnya terkait koreksi pada saat restitusi karena lawan transaksi tidak lapor 

bapak Riono meminta sistemnya dirubah bukan berdasar konfirmasi KPP lawan 

transaski tetapi menggunakan bukti setor atau SSP (Surat Setoran Pajak) harusnya 

sudah bisa direstitusi atas transaksi tersebut tanpa melihat konfimasi lawan 

transaksi baik lapor atau tidak. Berikut pernyataan beliau: 
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“Ya kalo solusinya jelas berarti kalo atas beberapa yang kasus di pelosok tadi 

memang dibebaskan jadi kita dibebaskan sebagai pemungut mungut jadi kita 

tidak dapat memungut pada saat pemeriksaan berarti ada DPP yang tidak kitaa 

pungut PPN-nya karna kan kita bertransaksi dengan yang non PKP itu yang 

transaksi yang non PKP yang kedua kalo atas restitusi kita yang dikoreksi 

manakala lawan transaksi kita tidak melapor ya kita minta sistemnya yang 

dirubah jadi bukan lagi atas dasar konfirmasi KPP lawan transaksi tapi atas 

bukti setor kita sebagai pemungut jadi apa yang kita ajukan restitusi kreditkan 

apa bila disetor ada bukti setor atau SSP atau bpn itu harusnya sudah bisa di 

restitusi atau di kabulkan tanpa melihat konfirmasi lawan transaksi kita lapor apa 

nggak seperti itu.“ (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Selanjutnya terkait restitusi bapak Ami berpendapat bahwa untuk restitusi 

memang sudah diakomodir melalui undang-undang KUP pasal 17 mengenai PKP 

berisiko rendah, tetapi menurut beliau bagi BUMN seharusnya dapat dipercepat 

karena sudah ditunjang dari adanya e-faktur, PKP berisiko rendah, dan juga 

karena BUMN merupakan bagian dari pemerintah juga seharusnya bisa 

dipercepat. Berikut pernyataan beliau: 

“Ya berarti proses restitusinya harus di percepat kalo di undang-undang KUP 

sudah ada di pasal 17 itu mengenai PKP berisiko rendah. Cuma memang 

mungkin saja dilapangan prosesnya itu masih lama proses auditnya apa segala 

macem, mungkin yang bisa temen-temen DJP bisa ini ya meminimalisir proses 

audit itu misalnya kan sekarang sudah ada e-faktur, PKP berisiko rendah, karna 

BUMN ini juga kan beda dengan PKP lainnya bagian dari pemerintah gitukan 

yang mungkin harusnya bisa dipercepat.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB 

– 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Jadi dapat disimpulkan terkait solusi dari masalah yang dialami oleh BUMN 

khususnya bidang jasa konstruksi terkait dengan kebijakan penunjukan BUMN 

sebagai pemungut PPN adalah pertama mengenai transaksi dengan non-PKP 

memang tidak dipungut oleh pemungut PPN. Kedua mengenai proses 

pemeriksaan pada saat restitusi bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) 

meminta agar proses pemeriksaan tidak lagi berdasarkan konfirmasi dari KPP 
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lawan transaksi melainkan dari bukti setor atau SSP jadi jika ada lawan transaksi 

yang tidak lapor bahwa PPN-nya sudah dipungut dan disetorkan oleh pemungut 

tidak menjadi koreksi pada saat pemeriksaan sehingga dapat menerima restitusi 

secara utuh. Lalu untuk restitusi memang sudah diakomodir melalui undang-

undang KUP pasal 17 mengenai PKP berisiko rendah. 

 Terkait insentif yang diberikan menurut keterangan bapak Riono dari PT. 

Hutama Karya (Persero) dan ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya (Persero) 

tidak ada insentif yang diberikan kepada  BUMN ketika menjadi pemungut PPN. 

Berikut keterangan keduanya: 

“Aa sementara ini belom ada insentif yang kita terima atas pemungutan PPN.” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama 

Karya Persero). 

“Tidak ada insentif yang diberikan semua sama saja” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

Sementara bapak Edo menerangkan bahwa untuk insentif spesifik disebutkan 

dalam PMK tidak ada, tetapi menurut beliau dengan BUMN ditunjuk sebagai 

pemungut dapat membantu sedikit manajemen cashflow dengan asumsi bahwa 

jika tidak menjadi pemungut PPN akan diserahkan ke penjual sedangkan jika 

menjadi pemungut PPN-nya bisa ada di BUMN kurang lebih sampai batas 

terakhir setor yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut keterangannya: 

“Untuk insentif yang spesifik disampaikan di PMK-nya itu gada sih, insentifnya 

itu dalam bentuk apa? Money? Atau gimana?... Saya rasa kalo fasilitas, PPN 

tidak mengenal untuk fasilitas sektor-sektor tertentu ya dia fasilitasnya melihat 

objek karna kan pada dasarnya dia pajak objektif gitukan..Efek langsungnya 

disebutkan di peraturan menterinya itu tidak ada cuma ya itu tadi paling 

manajemen cashflow mereka sedikit membantu manajemen cashflow seperti itu, 

secara tidak langsung.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. 

Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 
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 Terkait insentif bapak Edo juga menjelaskan bahwa BUMN merupakan 

bagian dari pemerintah maka sudah sewajarnya untuk melakukan tugas 

pemerintah. Berikut pernyatannya: 

“kalo misalnya dibilang apakah bendahara pemerintah itu harus dikasih 

insentif?, ya mereka sebagai bagian dari pemerintah ya seawajarnya melakukan 

tugas pemerintah gitu, kalo misalnya insentif itukan misalnya kita membebankan 

tugas extra atau tambahan diluar kewajiban mereka sebagai pemerintah itu oke 

kita kasih kompensasi, kasih insentif kan kompensasi sebetulnyakan kita kasih 

effort tertentu kita kasih kompensasi. Kalo kita ngeliatnya seporadik itu entity, 

entity, entity itu iya diluar jobdesk mereka, mereka sebagai BUMN apa mereka 

sebagai katakanlah kementrian lain diluar kementerian keuangan seluruh jobdesk 

mereka dikementerian itu , tapi secara mereka bagian dari pemerintah nah itu 

jobdesk kita.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor 

Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

  Lain halnya dengan di China dalam Soos (1991) China yang memberikan 

biaya layanan hingga 3% dari pajak yang dipotong atau pungut sebagai 

kompensasi, Soos (1991) juga mengatakan ada juga yang tidak memberikan 

kompensasi bagi pihak pemotong atau pemungut karena tidak dapat 

mempertimbangkan metode kompensasi yang adil dan sederhana. Tetapi jika kita 

kembalikan ke pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam 

Mardiasmo (2011:1) menyebutkan 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.” 

Hal tersebut berarti memang tidak ada jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan atau digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

mengenai insentif bagi BUMN dalam penunjukannya sebagai pemungut PPN, 

kesimpulannya tidak ada insentif yang diberikan langsung tetapi ada keuntungan 
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sedikit yaitu dapat memegang uang PPN yang harusnya diserahkan ke penjual 

minimal selama 15 hari hal tersebut sesuai dengan definisi pajak yaitu tidak ada 

jasa timpal atau (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung. Terlebih lagi 

BUMN merupakan bagian dari pemerintah jadi sudah sewajarnya membantu 

tugas pemerintah dalam mengumpulkan PPN. 

Lalu risiko yang ditimbulkan ketika menjadi pemungut PPN menurut ibu 

Nelly dan bapak Edo adalah telat setor. Berikut pernyataan bapak Edo mewakili: 

“Otomatis ada, mungculnya kewajiban kan munculnya resiko mas, sanksi, 

terlambat setor, itu kan resiko juga. Tapi saya kira kalo mereka berani ambil 

resiko itu terlambar setor terlambat lapor calculative risk resikonya sudah 

dikalkulasikan, tadi hubungannya dengan manajemen cash saya ngehold kas 

sekian kemudian ada projek yang saya lakukan saya dapet untung sekian 

kerugiannya saya harus bayar denda pajak sekian. Mereka tinggal crosscheck aja 

kan.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

 Tetapi menurut bapak Edo ketika BUMN telat setor pasti sudah memiliki 

perhitungan sendiri sehingga memutuskan untuk telat setor. Lain pendapat 

menurut bapak Ami risiko yang ada adalah dampak dari proses restitusi yang lama 

sehingga menyebabkan arus kas terganggu dan menganggu faktor produksi. 

Berikut pernyataaan lengkapnya: 

“Ya resikonya dampak dari proses restitusi yang lama, terkait proses restitusi 

lama, arus kasnya terganggu ya ya faktor produksi dia butuh uang butuh 

pinjaman atau melakukan pinjaman ke bank ada beban bunganya.” (Bapak Ami. 

18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Selanjutnya bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan 

risikonya adalah koreksi pada saat proses pemeriksaan untuk restitusi yaitu ketika 

lawan transaksi tidak lapor bahwa PPN-nya sudah dipungut sementara BUMN 
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sudah memungut dan menyetorkannya sehingga menyebabkan koreksi pada saat 

pemeriksaan. Berikut hasil wawancaranya: 

“ya resikonya ya tadi pada saat kita menarik kembali atas lebih bayar manakala 

kita restitusi kita sudah pungut sudah setorkan ke kas negara tapi lawan transaksi 

kita tidak lapor nah itu kan masih banyak karna kan atas lawan transaksi kita 

adalah perusahaan-perusahaan swasta dimana dia menomor sekiankan 

perpajakan kadang dia tidak lapor disitu kan akan terkoreksi atas restitusi kita 

atas pengkreditan pajak masukan kita..” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko yang timbul dari penunjukan 

BUMN sebagai pemungut PPN adalah telat setor dan pengkoreksian pada saat 

pemeriksaan untuk restitusi akibat lawan transaksi tidak lapor bahwa PPN-nya 

sudah dipungut dan disetor oleh BUMN. Berikutnya mengenai sanksi yang 

diberikan ketika BUMN gagal atau lalai dalam melakukan pemungutan PPN, ibu 

Nelly dan bapak Riono mengatakan bahwa sanksinya sebesar 2% dari PPN 

terutang perbulan. Jika tidak menyetorkan sanksinya 2% dikali PPN terutang plus 

pokok PPN yang tidak disetorkan maksimal 48 bulan. Berikut keterangannya: 

“2 % kali terhadap PPN-nya jadi sekian persen keterlambatan penyetorannya 

kalo misal tidak setorkan berarti kan pokok PPN-nya plus sampe dengan 

sekarang nih aa berapa bulan nih maksimal 48, 24 bulan 48% lah kan gitu 

maksimal” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat 

PT. Hutama Karya Persero). 

 Keuntungan menjadi pemungut PPN yang diterima oleh BUMN ibu Nelly 

mengatakan atas Pajak Masukannya bisa terjamin karena bisa terjamin karena 

BUMN yang menyetorkannya sendiri. Berikut hasil wawancaranya: 

“Keuntungannya ya itu tadi mas atas PM nya bisa terjamin karna dia kan setor 

sendiri.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak 

Besar Empat) 
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 Sementara itu bapak Edo menambahkan menganai keuntungan yang didapat 

BUMN adalah manajemen kas bagi BUMN karena ketika menjadi pemungut PPN 

BUMN tidak perlu menyerahkan PPN kepada penjual melainkan mereka setor 

sendiri ke kas negara dan mereka setor tanggal 15 bulan berikutnya berarti ada 

minimal 15 hari mereka memegang PPN yang seharusnya diberikan kepada 

penjual. Berikut penjelasan bapak Edo: 

“Otomatis malah itu mas, manajemen cash, kalo menurut saya pribadi ya itu 

manajemen cash mereka karna harusnya PPN yang disetorkan ke pihak luar 

mereka yang dipungut BUMN sebagai konsumen kan mereka tarik balik harusnya 

uang dari 1 (satu) milliar katakanlah, beli barang beli mesin 1 (satu) milliar 

mereka harus bayar kalo accountingnya kan aset pada cash. Harusnya asetnya 

kan kalo mereka mau mengkapitalisasi itu kan 1 (satu) milliar 100 (seratus) juta 

cashnya 1 (satu) milliar 100 (seratus) juta nah kalo misalkan BUMN sebagai 

pemungutkan setelah keluar 1 (satu) milliar 100 (seratus) juta kan ada nih, kas 

masuk lagi kemereka 100 (seratus) juta. Dan mereka baru wajib menyetorkan 

tanggal 15  bulan berikutnya katakanlah tanggal 1 Mei mereka transaksi mereka 

baru wajib setor itu kan 15 Juni jadi mereka ada satu bulan lebih cash ini, bisa 

mereka puterin manajemen cash mereka sebetulnya. Mungkin menjawab 

pertanyaan yang berikutya nanti untuk manajemen kas perusahaan gitu. Mereka 

pegang kas yang sebetulnya tuh uang negara kan selama ya palingga 15 hari lah 

mulai dari tanggal 30 atau 31 sampe tanggal 15 waktu mereka lapor kalo mereka 

pas tanggal 15 lapornya atau setornya” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 

11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan BUMN menjadi pemungut PPN 

adalah pertama Pajak Masukan menjadi terjadi karena BUMN sendiri yang 

menyetorkannya ke kas negara. Kedua manajemen kas yang ada ketika menjadi 

pemungut yaitu BUMN dapat memegang uang yang seharusnya diberikan kepada 

penjual minimal 15 hari sampai BUMN menyetorkan PPN yang dipungutnya. 
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f. Fenomena Lebih Bayar PPN pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi. 

Menurut Rahayu dan Suhayati (2012:239) penyebab dari lebih bayar PPN 

salah satunya adalah PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada 

pemungut PPN (Dana pembayaran berasal dari APBN). Teori di atas sejalan 

dengan pernyataan bapak Riono menjelaskan bahwa BUMN jasa konstruksi 

sebagai Wajib Pajak bertransaksi dengan pemungut PPN secara otomatis menjadi 

lebih bayar terlebih lagi dengan penunjukan BUMN menjadi pemungut PPN jika 

PT. Hutama Karya (Persero) bertransaksi dengan BUMN yang mana manjadi 

pemungut PPN lebih bayar yang dialami akan menjadi lebih besar. Beliau juga 

menambahkan lebih bayar PPN terjadi karena perbandingan Pajak Keluaran yang 

dipungut sendiri dengan Pajak Masukan sedangkan untuk Pajak Keluaran yang 

dipungut pihak lain tidak diperhitungkan dengan Pajak Masukan. Berikut 

pernyataan lengkapnya: 

“Kalo pemungutan iya karna kan berarti kan berarti kita BUMN sebagai Wajib 

Pajak yakan kalo kita nih bertransaksi dengan pemungut otomatis kita akan 

menjadi lebih bayar nih atas Pajak Masukan kita kan gitu misalnya nih yang dulu 

nih BUMN bukan sebagai pemungut berarti pada saat kita jual pada saat 

penyerahan barang kita akan pungut sendiri itu kan akan jadi lebih bayarnya 

akan lebih kecil tapi kalo sekarang nih BUMN sebagai pemungut berarti kita 

bertransaksi dengan BUMN berarti kita dipungut nih berarti lebih bayar kita 

akan jadi lebih besar itu akan menimbulkan lebih bayar... karna gini untuk apa 

lebih bayar itu adalah pembandingan atau pembandingan dari Pajak Keluaran 

yang dipungut sendiri di bandingkan dengan Pajak Masukan kalo pajak kalo 

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri lebih besar otomatis lebih bayarnya akan 

lebih kecil nih iyakan tapi manakala kita Pajak Keluaran yang dipungutnya lebih 

gede yakan berartikan kita tidak punya kewajiban atas Pajak Keluaran nih 

berarti PM kita akan lebih gede berarti lebih bayar gede kan gitu lebih besar kan 

itu perbandingan Pajak Keluaran yang dipungut sendiri dengan Pajak 

Masukannya gitu..(jika pajak yang dipungut sendiri)  A berarti kan itu kita sudah 

tidak punya kewajiban lagi penyetorannya kan itukan misalnya nih penjualan kita 

semuanya bertransaksi dengan pemungut nih berarti kan kita sudah tidak punya 

kewajiban untuk setor karna sudah dipungut tadi kita punya hak atas Pajak 
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Masukan nih yakan Pajak Masukan ini kan yang kita restitusi karna kan di 

kompensasikan ke Pajak Keluaran kan gada nih berarti sudah dipungut semua 

berarti Pajak Masukannya semua bisa direstitusi” (Bapak Riono. 12 April 2018, 

16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Priantara (2012:466) yang 

mengatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau disebut 

restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah yang telah dibayarkan dan 

yang telah dipotong atau dipungut pihak lain lebih besar daripada jumlah pajak 

yang terutang.  

 Mendukung pernyataan bapak Riono bapak Ami dari BKF menjelaskan 

bahwa jika bertransaksi dengan bendaharawan PK-nya menjadi 0 dan PM-nya jadi 

minus sehingga menjadi lebih bayar. Berikut hasil wawancaranya: 

“Kalo dia lebih bayar pastinya karna PM P-Knya tadi kan lebih bayar PK-nya 

jadi lebih kecilkan karna dia sebagai apa nih kalo PK kan pajak keluaran kan 0 

kan gitu, yang seharusnya dia bertransaksi dengan bendaharawan misalnya. 

Yang harusnya dia menerima pembayaran dari bendaharawan PK-nya ada, 

karna dia dipungut PK-nya jadi 0 kan, PK-nya 0 PMnya ada jadi minus jadi lebih 

bayar ya itu tadi karna harusnya dia menerima pembayaran PPN dari 

bendaharawan lalu dipungut oleh bendaharawan maka jadi lebih bayar.” (Bapak 

Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sementara itu pihak dari DJP Pusat yaitu bapak Edo menjelaskan bahwa lebih 

bayar yang dialami adalah risiko bagi suatu entitas yang bertransaksi dengan 

pemungut PPN dan hal tersebut merupakan suatu kondisi jika dia bertransaksi 

dengan pemungut PPN dia tepapar risiko lebih bayar PPN. Beliau juga 

menjelaskan kalau lebih bayar yang terjadi bukan karena PT. Hutama karya 

(Persero) atau BUMN konstruksi menjadi pemungut PPN tetapi karena dengan 

siapa dia bertransaksi. Berikut pernyataannya: 
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“Itu resiko, resiko yang mungkin terjadi pada saat BUMN ataupun nggak cuma 

BUMN sebetulnya mas kalo misalnya resiko untuk dia lebih bayar, eksportir 

perusahaan yang pure dia eksportir kemudian perusahaan yang pure jadi 

rekanan pemerintah, murni jadi rekanan pemerintah itu otomatis mereka terpapar 

resiko lebih bayar nggak cuma BUMN bidang jasa konstruksi aja nothing 

special... Jadi LBnya ini bukan karna dia BUMN konstruksi sebagai pemungut 

bukan. tapi dengan siapa dia bertransaksi.. Nah karna kebetulan BUMN bidang 

jasa konstruksin pemungut dan dia bertransaksinya dengan pemerintah otomatis 

LB, tapi bukan harus digaris bawahi dulu ini bukan karna dia BUMN bidang jasa 

konstruksi yang ditunjuk sebagai pemungut artinya bukan tapi karna dia 

bertransaksi dengan bendahara pemerintah, kalo dia pihak swasta bertransaksi 

dengan bendahara pemerintah otomatis LB juga, nggak ngefek soalnya.” (Bapak 

Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak 

Pusat) 

 Selajutnya ibu Nelly selaku AR PT. Hutama Karya (Persero) menjelaskan 

bahwa tidak semua BUMN mengalami lebih bayar. Berikut pernyataan beliau: 

“Tidak semua BUMN mengalami lebih bayar mas, mas coba cek sendiri. Tidak 

ada hubungannya pemungutan dengan lebih bayar” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 

09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak Besar Empat) 

 Hal tersebut juga sejalan dengan data yang didapat dari Subdit Pendukung 

Operasional, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, DJP Pusat yaitu berupa 

tabel yang berisi BUMN konstruksi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 

41-43 berikut: 

Tabel 5: Jumlah BUMN Konstruksi yang Lebih Bayar PPN di Tahun Terima 

SPT 2017  

Jumlah Wajib Pajak BUMN 

Konstruksi KLU 41-43 yang 

terdaftar sampai dengan tahun 2016 

Jumlah Wajib Pajak BUMN 

Konstruksi yang Lebih Bayar Tahun 

Terima SPT 2017 

1302 15 

Sumber: Subdit Pendukung Operasional, Direktorat Teknologi Informasi 

Perpajakan, DJP Pusat. 2018 
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 Tabel tersebut menjelakan dabhwa dari 1302 BUMN konstruksi hanya 15 

yang mengalami lebih bayar. Akan tetapi bapak Riono menambahkan bahwa PT. 

Hutama Karya (Persero) melakukan penjualan hampir 80% ke pemungut PPN. 

Berikut pernyatannya: 

“Kalo penjualan hampir 80% ke pemungut.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Jadi dapat disimpulkan adalah PT. Hutama Karya (Persero) atau BUMN 

konstruksi lainnya yang mengamami lebih bayar PPN adalah dampak atau risiko 

dari transaksi dengan pemungut PPN lain, baik itu bendahara pemungut PPN atau 

BUMN. Tetapi karena PT Hutama Karya (Persero) penjualannya 80% ke 

pemungut PPN maka menjadi lebih bayar. Lebih bayar terjadi karena Pajak 

Masukan yang lebih besar dengan Pajak Keluaran yang dipungut sendiri 

sementara Pajak Keluaran yang dipungut tidak ikut dibandingkan dengan Pajak 

Masukan. Menurut bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) Pajak Keluaran 

tidak diperhitungkan dengan Pajak Masukan karena sudah dipotong atau 

dipungut. Berikut pernyataannya: 

“Iya tidak diperhitungkan karnakan sudah di potong kan gitu yang di 

perhitungkan adalah pajak keluaran yang dipungut sendiri.” (Bapak Riono. 12 

April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Mendukung pernyataan bapak Riono. Ibu Nelly mengatakan pajaknya sudah 

dipungut dan tidak diperhitungkan lagi. Jika diperhitungkan lagi maka akan kena 

double taxation. Berikut hasil wawancaranya: 

“Iyalah wong sudah disetor masa diperhitungkan lagi apa mau kena double 

taxation” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak 

Besar Empat)  
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 Sementara itu bapak Edo menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh 

pemungut PPN tetap dilaporkan sebagai penyerahan PPN yang dipungut oleh 

pemungut PPN, dan Pajak Keluaran diperhitungkan sebagai kredit pajak. Kredit 

pajak yang dimaksud bisa dikatakan mengurangi PPN terutang kalo PK-nya lebih 

besar dari pada PM. Berikut pernyataan bapak Edo: 

“Jadi gini, kalo meskipun dipungut misalnya dia bertransaksi oleh bendahara 

pemerintah dia dipungut, dia sebagai entitas bisnis dia dipungut, dia tetep harus 

buka faktur mas tetep harus buka faktur pajak, kenapa? Karna itu harus tetep 

dilaporkan di SPT-nya dilaporkan sebagai apa, dilaporkan sebagai penyerahan 

PPN yang dipungut oleh pemungut PPN tapi SSP-nya kan harusnya di kasih sama 

pemungutnya... diperhitungkan sebagai kredit pajak, tapi bukan sebagai dia 

sebagai pemungut tapi dia sebagai bisnis entity makanya dipisahin dulu mas 

konsepnya.. Sebagai pemungut dan dia sebagai bisnis entitiy yang tadi 

disampaikan adalah sebagai bisnis entitiy bukan sebagai pemungut.. Bisa 

dikatakan mengurangi PPN terutang kalo katakanlah PK-nya lebih besar dari 

PM.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat 

Jendral Pajak Pusat) 

Pernyataan bapak Edo sesuai dengan pernyataan yang ditulis Rahayu 

(2013:106) yang menjelaskan bahwa pajak yang dipotong atau dipungut oleh 

pihak ketiga dalam withholding tax adalah pajak yang dapat dikreditkan atau 

diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak yang terutang 

seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi Wajib Pajak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut 

PPN tidak dibandingkan dengan Pajak Masukan karena pajak tersebut sudah 

langsung dipungut dan disetorkan ke kas negara jadi tidak ada lagi mekanisme 

pengkreditan PK-PM. Tetapi bisa dijadikan sebagai kredit pajak apabila PK lebih 

besar dari pada PM. Selanjutnya Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut 

PPN tetap dilaporkan. Lalu bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) 
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mengatakan belum ada fasilitas untuk lebih bayar tersebut hanya menggunakan 

mekanisme normal yaitu restitusi. Berikut pernyataannya: 

“sementara ini belom ada fasilitas atas lebih bayar tadi sih bagi kami nih BUMN 

belom pernah menerima fasilitas lebih bayar tadi jadi kita sesuai dengan aturan 

undang-undang kita lebih bayar mengajukan restitusi atas kelebihan bayar proses 

pemeriksaan maksimal setahun.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 

18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero) 

 Sementara itu ibu Nelly mengatakan bahwa fasilitasnya berupa kompensasi 

atau kompensasi tidak ada perbedaan mengenai fasilitas yang diberikan. Berikut 

hasil wawancaran dengan ibu Nelly: 

“Fasilitasnya berupa kompensasi atau restitusi mas, sama saja tidak ada bedanya 

kalo itu.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib Pajak 

Besar Empat) 

 Dilain pihak bapak Ami menjelaskan bahwa ada fasilitas lain yaitu PKP 

berisiko rendah yang ada di undang-undang KUP pasal 17. Berikut ungkapan 

bapak Ami: 

“Saat ini ada di undang-undang itu tadi pasal 17 PKP berisiko rendah saya liat 

itu salah satu solusi gitu ya.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 

WIB. Kantor Badan Kebijakan Fiskal) 

 Membenarkan mengenai hal tersebut, bapak Edo dari DJP Pusat bahwa ada 

fasilitas berupa pengembalian pendahuluan untuk Wajib Pajak tertentu yaitu yang 

berisiko rendah jadi bisa dipercepat lebih bayarnya. Tetapi untuk mendapatkan 

fasilitas tersebut harus sesuai kreteria. Berikut pernyataan bapak Edo: 

“Ini sebenernya ranahnya KUP juga karna ada kebijakan pengembalian 

pendahuluan jadi untuk wajib pajak tertentu yang berisiko rendah dia bisa 

dipercepat LB-nya, biasanya kan proses LB dia lebih lama normalnya tapi untuk 

wajib pajak tertentu mereka mengembalikan terlebih dahulu. Nah saya nggak tahu 

apakah BUMN ini termasuk kedalam karna dia ada kreterianya sendiri sih mas.” 
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(Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral 

Pajak Pusat) 

Mengenai kreteria untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan Priantara 

(2012:467-468) menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang dapat fasilitas 

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak: 

a. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sesuai UU PPN 

Menurut Pasal 17C ayat 1 UU KUP dalam Priantara (2012:467) Pengusaha 

Kena Pajak berisiko rendah adalah:  

1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor BKP berwujud; 

2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau 

JKP kepada Pemungut PPN; 

3) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau 

JKP yang PPN-nya tidak dipungut. 

4) Pengusaha Kena Pajakyang melakukan ekspor BKP tidak berwujud; 

5) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor JKP; 

6) Pengusaha Kena Pajak yang masih dalam tahap belum berproduksi. 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan di atas harus memenuhi 

kreteria sebagai berikut: 

1) Pengusaha Kena Pajak merupakan Perusahaan Terbuka yang paling 

sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham disetornya 

diperdagangan di bursa efek di Indonesia; 

2) Pengusaha Kena Pajak merupakan perusahaan yang saham 

mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah; 

3) Produsen selain Pengusaha Kena Pajak yang tidak pernah dilakukan 

pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyelidikan dalam jangka 
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waktu 24 (dua Puluh empat) bulan terakhir. Persyaratan yang 

dimaksud  meliputi: 

a)  Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa PPN selama 12 (dua belas bulan terakhir); 

b)   Nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% 

(tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri; dan 

c)   Laporan keuangan untuk dua tahun pajak sebelumnya diaudit oleh 

Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau 

Wajar Dengan Pengecualian. 

b. Pengusaha Kena Pajak dengan syarat tertentu sesuai Pasal 

17D UU KUP 

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu diantaranya 

adalah Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN 

dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan 

jumlah tertentu yang diatur dalam PMK Nomor 54/PMK.03/2009 

Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan 

Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan 

Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pajak, yaitu: 

1) Jumlah penyerahan menurut SPT Masa Pajak PPN untuk suatu 

Masa Pajak paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah); dan 

2) Jumlah lebih bayar menurut SPT Masa Pajak PPN paling 

banyak Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). 
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang bisa digunakan Wajib Pajak jika 

mengalami lebih bayar adalah kompensasi dan restitusi lalu jika Wajib Pajak 

memenuhi kreteria tertentu bisa memperoleh fasilitas berupa pengembalian 

pendahuluan. Bapak Riono juga menambahkan bahwa PT. Hutama Karya 

(Persero) mengalami lebih bayar setiap tahunnya dan menjadi lebih besar karena 

adanya kebijakan BUMN sebagai pemungut PPN karena PT. Hutama Karya 

(Persero) juga bertransaksi dengan BUMN lain. Berikut pernyataannya: 

“ya mustinya sih setiap tahun sih lebih bayar tapi lebih bayar itu akan menjadi 

lebih besar dari tahun-tahun sebelum menjadi pemungut pemungutan kan gitu 

mungkin mulai tahun 2012 itu lah lebih bayar itu akan meningkat kan gitu naik 

karna kan BUMN sebagai pemungut berarti kan pajak masukan akan lebih besar 

seperti itu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat 

PT. Hutama Karya Persero). 

Beliau juga mengatakan bahwa setiap bulan PT. Hutama Karya (Persero) 

melakukan kompensasi terlebih dahulu lalu ketika sekira dirasa siap mengenai 

administrasi dan kelengkapan barulah PT. Hutama Karya (Persero) mengajukan 

restitusi. Berikut ungkap beliau: 

“sementara ini yang kita lakukan kompensasi tiap bulannya manakala kita sudah 

siap emang lebih bayar kita baru akan melakukan restitusi...kita harus persiapan 

dulu nih secara administrasi kelengkapan validasi verifikasi apakah data kita 

benar kan gitu setelah siap baru kita restitusi kan gitu. Jadi restitusi dulu tiap 

bulan manakala kita siap baru restitusi.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Alasan PT. Hutama Karya (Persero) melakukan kompensasi terlebih dahulu 

adalah untuk menghindari risiko dikoreksi atau ditolak dalam proses pemeriksaan 

mengenai prengkreditannya, maka dari itu PT. Hutama Karya (Persero) 

mempersiapkan terlebih dahulu bahwa secara administrasi SPT sudah benar dan 

datanya juga sudah valid. Berikut hasil wawancaranya: 
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“jadi gini kalo kompensasi kan kita lakukan untuk untuk menghindari risiko 

dikoreksi atau ditolaknya pengkreditan kita jadi kita kompensasi untuk 

mempersiapkan lebih dulu secara administratif bahwa SPT kita adalah udah 

benar kan gitu jadi apa yang kita ajukan restitusi adalah sudah valid jadi hanya 

seperti itu kompensasi lebih dulu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 

18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sementara itu beliau juga menjelaskan permasalahan yang ada dalam proses 

restitusi yaitu mengenai konfirmasi Pajak Masukan yang terjadi akibat lawan 

transaksi tidak melaporkan bahwa pajak yang tertang sudah dipungut dan disetor 

sehingga menjadi koreksi dalam pemeriksaan. Lalu mengenai Pajak Keluaran 

yang sudah dipungut oleh pemungut PPN tetapi pemungut PPN tidak memberikan 

bukti setor sehingga timbul koreksi dan PT. Hutama Karya (Persero) harus 

menyetorkan lagi Pajak Keluarannya. Berikut pernyataan bapak Riono: 

“permasalahannnya ya tadi sih atas konfirmasi aja Pajak Masukan apa yang kita 

pungut sudah kita setor lawan transaksi kita gak lapor terus atas Pajak Keluaran 

kita yang kita bertransaksi dengan pemungut tapi pemungut tersebut tidak 

memberikan bukti setor atas PPN-nya ke kita sehingga di koreksi atas pajak 

keluarannya sehingga kita harus menyetor kembali atas pajak keluaran tersebut 

itu adalah kendala kita.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. 

Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Ibu Nelly menambahkan bahwa jika semua berkas lengkap harusnya tidak 

ada masalah. Berikut pernyataan ibu Nelly: 

“itu sudah ranahnya pemeriksaan saya gabisa jawab yang jelas ketika semua 

berkas-berkas lengkap semuanya harusnya tidak ada masalah mas. Semua soal 

administrasi.” (Ibu Nelly. 8 Mei 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. KPP Wajib 

Pajak Besar Empat) 

 Terkait restitusi bapak Riono mengatakan bahwa prosesnya tidak berat hanya 

dari sistemnya saja yang memberatkan Wajib Pajak karena menggunakan 

konfirmasi dan konfirmasi juga memerlukan proses yang lama. Berikut hasil 

wawancara dengan bapak Riono: 
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“Kalo prosesnya sih aa sebenarnya tidak berat aa cuma ya dari sistemnya aja sih 

yang menurut kita agak memberatkan Wajib Pajak karenakan dari proses 

konfirmasi dan proses konfirmasi pun tidak cepat kan gitu dan memerlukan 

proses lama.“ (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

2. Evaluasi Dampak Lebih Bayar PPN terhadap Arus Kas Perusahaan dan 

Opportunity Cost. 

Menurut Subramanyam (2011:91) arus kas bersih atau cukup disebut arus 

kas, mengacu pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode 

berjalan. Ukuran arus kas mengakui arus kas masuk saat kas diterima walaupun 

belum tentu telah dihasilkan, dan mengakui arus kas keluar saat arus kas 

dibayarkan walaupun beban belum terjadi. Laporan arus kas melaporkan ukuran 

arus kas untuk tiga aktivitas utama dalam aktivitas usaha: operasi, investasi, dan 

pendanaan. Rosdiana dan Irianto (2014:100) menjelaskan bahwa pemungutan 

PPN dapat mengganggu arus kas karena sesungguhnya uang yang dipungut dari 

PPN seharusnya bisa ada di kas perusahaan hingga akhir tahun dan dapat 

digunakan untuk keperluan perusahaan terlebih dahulu. Simader (2010) juga 

menyebutkan bahwa Arus Kas (Cashflow) Wajib Pajak juga terkena imbas dari 

lebih bayar yang diakibatkan dari Withholding Tax System yang diterapkan oleh 

pemerintah.   

 Menurut bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan bahwa 

restitusi yang terlalu lama menyebabkan arus kas perusahaan terganggu. Jika 

restitusi bisa cepat akan membantu arus kas perusahaan. Berikut hasil wawancara 

dengan bapak Riono: 
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“Iya jadi seharusnya nih kalo restitusi kita nih berarti kan ada sebagian cash kita 

yang ada di pemerintah yang itu seharusnya hak kita kalo kita kompensasikan 

terlalu lama berarti kan menggangu daripada cashflow perusahaan kalo kita 

proses restitusi itu cepat yakan itupun juga bisa membantu daripada cashflow 

perusahaan jadi kalo aa restitusi yang prosesnya lama atas lebih dari yang kita 

tidak proses cepat restitusinya jelas akan menggangu menurut kami seperti itu.” 

(Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama 

Karya Persero). 

 Mendukung pernyataan bapak Riono, bapak Ami dari BKF juga mengatakan 

jika proses restitusi lama maka makan menggangu arus kas. Berikut pernyataan 

bapak Ami: 

“Itu berarti kita harus melihat proses restitusi lagi mas, saya gapunya data itu 

gitu ya, tapi ya itu tadi benang merahnya kalo misalnya proses restitusinya lama 

berarti arus kasnya pasti akan terganggu, harusnya dia tidak terganggu atau 

idealnya gak sampe lebih bayar dan ini menjadi lebih bayar, proses restitusi 

lama, arus kasnya terganggu mungkin kalo datanya saya gak merhatikan data itu 

saya gak tau di benar-benar lama atau kalo misalnya dia bener lama teorinya 

adalah dia pasti akan terganggu ketika itu terganggu itu menjadi masalah.” 

(Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor Badan Kebijakan 

Fiskal) 

 Hal tersebut juga diakui oleh bapak Edo dari DJP Pusat yang mengatakan 

lebih bayar memang berdampak pada arus kas perusahaan terlepas besar atau 

kecilnya. Bapak Edo juga menambahkan bahwa dampaknya kecil beliau 

menggunakan pengandaian jika lebih bayar dibandingkan dengan penjualan 

perusahaan. Berikut pernyataan beliau: 

“Kalo berdampak terlepas dari seberapa besar dampaknya ya, otomatis 

berdampak mas, karna itu istilahnya kalo bahasa bisnisnya uang mati... Kalo kalo 

masalah itu, besarnya LB dia sama berapa besar sales dia itu nggak seberapa sih 

mas, kecil banget... bisa dibandingin berapa sih jumlah LBnya, berapa sih 

peredaran usaha mereka. Kira-kira make sanse nggak, bahwa jumlah sekian ini 

berpengaruh terhadap nilai penjualan yang sekian. Toh gampangnya itu cuma 

10% dari nilai penjualan mereka ke bendaharawan pemerintah ya otomatiskan 

hanya 10% dari nilai penjualan mereka kan.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 

WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 Jadi dari keterangan narasumber di atas setuju jika lebih bayar berdampak 

terhadap arus kas perusahaan. Selanjutnya peneliti akan mensimulasikan dampak 

lebih bayar terhadap arus kas perusahaan. Berikut simulasinya: 

a. Simulasi Arus Kas BUMN Bidang Jasa Konstruksi 

Penelitian ini menggunakan laporan posisi keuangan dan lebih bayar PT. 

Hutama Karya (Persero) pada tahun 2015 karena data tersebut sudah valid dan 

mengenai lebih bayar yang dialami juga sudah direstitusi sehingga dapat diketahui 

hasil restitusi pada tahun tersebut. Peneliti tidak menggunakan laporan posisi 

keuangan dan jumlah lebih bayar 2016 dan 2017 karena belum diketahui pasti dari 

hasil restitusi sehingga dikhawatirkan data yang dianalisis nantinya tidak valid. 

Tabel 6: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT. Hutama Karya (Persero) 

Tahun 2015 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI 

TANGGAL 31 DESEMBER 2015 

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) 

ASET  

Aset Lancar  

Kas dan Setara Kas Rp. 4.306.000.000.000 

Piutang Usaha 

        Pihak Berelasi 

        Pihak Ketiga 

 

Rp.    345.000.000.000 

Rp.    784.000.000.000 

Piutang Retensi 

        Pihak Berelasi 

        Pihak Ketiga 

 

Rp.      92.000.000.000 

Rp.    282.000.000.000 

Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja 

        Pihak Berelasi 

        Pihak Ketiga 

 

Rp.    559.000.000.000 

Rp. 1.497.000.000.000 

Piutang Lain-lain Rp.      97.000.000.000 

Persediaan Rp. 1.222.000.000.000 

Uang Muka  Rp.      59.000.000.000 

Jaminan Rp.        1.000.000.000 

Pajak Dibayar Di muka Rp.    668.000.000.000 

Beban Dibayar Di muka Rp.    394.000.000.000 
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Jumlah Aset Lancar Rp.10.306.000.000.000  

Liabilitas  

Liabilitas Jangka Pendek  

Utang Usaha 

        Pihak Berelasi 

        Pihak Ketiga 

 

Rp.    157.000.000.000 

Rp. 2.632.000.000.000 

Utang Bank Rp.    348.000.000.000 

Utang Lembaga Keuangan Non Bank Rp.    580.000.000.000 

Utang Pajak Rp.    140.000.000.000 

Uang Muka Kontrak Jangka Pendek 

        Pihak Berelasi 

        Pihak Ketiga 

 

Rp.          349.000.000 

Rp.     93.000.000.000 

Beban Yang Masih Harus Dibayar Rp.   714.000.000.000 

Surat Utang Rp.   646.000.000.000 

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.     93.000.000.000 

Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam 

Satu Tahun  

         Utang Sewa Guna Usaha 

         Utang Bank 

         Utang Obligasi 

 

 

Rp.     16.000.000.000 

Rp.          636.000.000 

Rp.   135.000.000.000 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Rp. 5.554.985.000.000 

Sumber: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT. Hutama Karya (Persero) 

2015. Data Diolah, 2018 

 Net Working Capital (NWC) untuk perusahaan PT. Hutama Karya (Persero) 

pada tahun 2015 sebelum melakukan restitusi adalah sebagai berikut: 

NWC = Aset Lancar – Liabilitas Jangka Pendek 

NWC = Rp.10.306.000.000.000 - Rp. 5.554.985.000.000 

  = Rp. 4.751.015.000.000 

Jika lebih bayar perusahaan di masukan kedalam Pajak di bayar dimuka dan 

perusahaan mengalami lebih bayarnya setiap tahunnya diasumsikan sebagai 

berikut: 

Tabel 7: Lebih Bayar PPN PT. Hutama Karya (Persero) pada Triwulan 

Pertama 2015 

Masa Pajak Jumlah Lebih Bayar PPN 

Januari Rp. 13.000.000.000 

Februari Rp. 11.000.000.000 
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Maret Rp. 14. 000.000.000 

Sumber: SPT Masa PPN PT Hutama Karya (Persero) 2015. Data Diolah, 2018  

 Jika diasumsikan rata-rata lebih bayar PT Hutama Karya (Persero) setiap 

bulannya adalah sebesar Rp. 12.666.666.667 didapat dari (Rp. 13.000.000.000 + 

Rp. 11.000.000.000 + Rp.14.000.000.000)/3. Jika disetahunkan dari rata-rata 

tersebut adalah menjadi Rp. 152.000.000.000 didapat dari Rp. 12.666.666.667 x 

12. Jadi dapat diasumsikan PT. Hutama Karya (Persero) memiliki kelebihakan 

bayar PPN pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 152.000.000.000  

 Jika diasumsikan PT. Hutama Karya (Persero) mendapatkan hasil restitusi 

sebesar 95% dari total lebih bayar seperti keterangan narasumber. Maka hasil 

restitusi itu akan menjadi tambahan kas bagi perusahaan sebesar: Rp. 

144.400.000.000. (95% x Rp. 152.000.000.000) sehingga NWC perusahaan akan 

berubah karena ada perubahan Rp. 7.600.000.000 menjadi: 

  NWC = Aset Lancar – Liabilitas Jangka Pendek 

 NWC = Rp.10.298.400.000.000 - Rp. 5.554.985.000.000 

  = Rp. 4.743.415.000.000 

 Jika diasumsikan PT. Hutama Karya (Persero) tidak mendapatkan restitusi 

dari kelebihan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 152.000.000.000. maka hal 

tersebut akan merubah aktiva lancar. Aktiva lancar berkurang dari pajak dibayar 

dimuka yang semula Rp. 668.000.000.000 dikurangi Rp. 152.000.000.000 

menjadi Rp. 516.000.000.000. Maka NWC perusahaan juga akan berubah 

menjadi: 

 NWC = Aset Lancar – Liabilitas Jangka Pendek 
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 NWC = Rp.10.154.000.000.000 - Rp. 5.554.985.000.000 

  = Rp. 4.599.015.000.000 

 Berdasarkan hitungan diatas dapat kita simpulkan jika PT. Hutama Karya 

(Persero) tidak memperoleh hasil restitusi 100% maka akan terjadi penurunan 

NWC perusahaan dan penunrunan NWC perusahaan menurut Syamsuddin 

(2011:206) semakin kecil net working capital akan semakin besar risiko untuk 

berada dalam keadaan technical insolvency (ketidakmampuan membayar 

kewajiban-kewajiban lancar/utang-utang pada saat jatuh tempo) yang dihadapi 

oleh perusahaan. 

 Perhitungan di atas didukung juga dengan hasil wawancara dengan bapak 

Riono dari Divisi Pajak PT. Hutama Karya (Persero). Bapak Riono menyebutkan 

cash in paling besar atau paling tinggi berada di bulan Oktober, November dan 

Desember. Beliau juga menambahkan bahwa unsur cash in-nya adalah pencairan 

piutang termin atas pekerjaan proyek karena bergerak dibidang jasa konstruksi, 

lalu restitusi juga sebagai cash in perusahaan. berikut hasil wawancara dengan 

bapak Riono: 

“...memang paling besar atau paling tinggi di akhir-akhir tahun tiga bulan 

terakhir ya atau Oktober, November, Desember nah seperti itulah dia paling 

besar cash in-nya disana... Kalo cash in yang jelas karna kita bergerak dibidang 

jasa konstruksi ya jelas atas pencairan piutang termin atas pekerjaan proyek 

itulah cash in kita karna kan kita bergerak di jasa konstruksi jelas disitu yang 

kedua restitusi ini pun juga cash in kita cash in oprasional kan gitu.” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

Selanjutnya bapak Riono juga menjelaskan mengenai cash out paling tinggi 

juga ada dibulan Oktober, November dan Desember. Lalu untuk unsur dari cash 
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out beliau menjawab yaitu beban-beban atau biaya-biaya yang menunjang cash in 

utama atau pencapaian proyek seperti biaya oprasional proyek atau HPP proyek. 

Berikut pernyataan bapak Riono: 

“cash out biasanya dia kan proporsional ya berbanding lurus dengan cash in kalo 

cash innya tinggi berartikan cash out-nya mengikuti kalo saat kita cash in tinggi 

di akhir tahun ya berarti cash outnya juga tinggi di akhir tahun berarti kan di 

triwulan 4 lah disitu cash in dan cash out-nya yang paling tinggi kan seperti itu... 

Jelas kalo cash outflow beban-beban atau biaya-biaya yang menunjang cash in 

utama pencapain penerimaan proyek berarti ya cash outnya biaya oprasional 

atau HPP proyek kan gitu.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Bapak Riono juga menjelaskan mengenai aset lancat yang ada di PT. Hutama 

Karya (Persero) beliau mengatakan bahwa aset lancarnya sekitar 10 triliun, 

dengan unsur aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang persediaan, pajak 

dibayar dimuka dan beberapa unsur lainnya, berikut hasil wawancara dengan 

bapak Riono: 

“Kalo aset lancar sih sesuai laporan keuangan sih kalo dikita sekitar 10 koma 

sekian t (triliun) sih ya, 10 koma sekian t (triliun) sekitar segitu lah... Kalo 

unsurnya jelas kalo kalo aset lancar kan ada disitu kas dan setara kas yakan 

piutang persediaan yakan terus pajak dibayar dimuka saya rasa pajak dibayar 

dimuka terus masih ada beberapa aset lancar yang lain kan gitu.” (Bapak Riono. 

12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

Berikutnya bapak Riono juga menjelaskan mengenai kewajiban lancar atau 

liabilitas jangka pendek. Beliau mengatakan kewajiban lancar PT. Hutama Karya 

(Persero) adalah sebesar 5 triliun. Mengenai unsurnya beliau menjawab hutang 

yang berhubungan dengan operasional, kredit bank, biaya dimuka dan lain 

sebagainya. Berikut hasil wawancara dengan bapak Riono: 

“Kewajiban lancarnya sekitar 5 koma 5 setengah t (triliun) lah sekitar segitu... 

Kalo disitu ada piutang berarti disitu ada hutang yang berhubungan dengan 
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oprasional yakan terus kredit bank jangka pendek yakan terus biaya dimuka nah 

seperti itu lah begitu lah untuk unsur dari utang lancarnya.” (Bapak Riono. 12 

April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Sedangkan mengenai lebih bayar PPN bapak Riono menjelaskan bahwa PT. 

Hutama Karya (Persero) rata-rata adalah sebesar 190 sampai dengan 250 milliar 

setahun. Tetapi dari jumlah restitusi yang dapat cair sekitar 95% dari jumlah lebih 

bayar. Berikut hasil wawancara dengan bapak Riono: 

“kalo beberapa yang sudah kita lakukan yaa ada antara 190 sampe 250 milliar 

lah yakan berarti tiap bulannya bisa dibagi 12 tapi kemungkinan yang paling 

besar ada di Desember Oktober November kan gitu.. Yaa kalo dari yang sudah 

terealisasi ya 95%-nya lah rata-rata 95% dari yang kita ajukan selalu cair atau 

ya cair 95% yang kita ajukan.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 

WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

 Fasilitas yang diterima oleh PT. Hutama Karya (Persero) belum ada tetapi 

memang ada fasilitas yang diberikan DJP khusus untuk Wajib Pajak Patuh dengan 

syarat tertentu. Beliau juga menambahkan Wajib Pajak Patuh adalah DJP yang 

menilai. Berikut hasil wawancara dengan bapak Riono: 

“Belum ada nih sementara ini yang kecuali kan kalo WP patuh nih sementara 

dipermudah nih sementara kita belum menggunakan WP patuh proses restitusi 

seperti sesuai dengan perundang-undangan yang ada sih... itu kan sesuai dengan 

penilaian DJP ya kita sendiri seperti apa misalnya nih kita sudah disiplin udah 

sesuai aturan perpajakan pemungutan pelaporan semuanya kan sesuai dengan 

penilaian DJP sendiri kita sendiri belum tau seperti penilaiannya seperti apa 

kenapa kita belum jadi WP patuh kita kan gatau nih karna kan yang menetapkan 

dari DJP sendiri yakan” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. 

Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero) 

 Bapak Riono juga menjelaskan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) juga 

menggunkan kredit bank untuk membantu cashflow perusahaan. Berikut 

pernyataanya: 

“kalo dari pihak lain, untuk membantu cashflow kita ya paling kita dari kredit aja 

sih jadi kan cash in-nya kita dari kredit bank atau fasilitas bank ya.” (Bapak 
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Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih bayar PPN yang dialami oleh PT. 

Hutama Karya (Persero) memang berdampak pada arus kas perusahaan meskipun 

dampaknya kecil. PT. Hutama Karya (Persero) juga tidak menggunakan fasilitas 

Wajib Pajak Patuh atau PKP berisiko rendah yang terdapat dalam undang-undang 

KUP pasal 17. 

b. Perhitungan Opportunity Cost  

 Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan 

opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya atas kesempatan atau peluang 

yang hilang (manfaat atau keuntungan yang sebenenarnya dapat diperoleh dari 

kesempatan atau peluang tersebut jika kesempatan atau peluang tersebut tidak 

hilang). Pada pemungutan PPN, jika biaya yang dikeluarkan pada saat proses 

pemungutan digunakan untuk melakukan investasi, tentunya dapat menambah 

penghasilan bagi perusahaan. Dari sisi pemerintah, opportunity cost terjadi dalam 

bentuk hilangnya potensi tambahan penerimaan PPh Badan, PPN dan PPh Pasal 

21. (Rosdiana dan Iriawan, 2014:100).  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riono, PT. Hutama Karya 

(Persero) mengungkapkan bahwa hasil restitusi yang diterima adalah sekitar 95% 

dan untuk restitusi terkait kesiapan membutuhkan waktu maksimal 9 bulan.. 

berikut pernyataan beliau: 

“seperti yang sudah kita sampaikan lebih bayar dapat diajukan restitusi itu yaa 

terkoreksinya ya dibawah 5 persen lah kan gitu yang tadi kita sampaikan tadi ya.. 

Iya 95 %, kalo koreksinya dibawah 5% kan gitu.. Yang kita ajukan restitusi 

adalah di setelah kita siap untuk persiapan itu adalah dibulan September tahun 
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berikutnya jadi kita harus membuat persiapan lebih dulu untuk validasi untuk 

menyiapkan apa yang kita ajukan adalah valid kita perlu 9 bulan lah untuk 

persiapan tersebut berarti kira-kira jangka waktunya.. Yaa 9 bulan itu maksimal 

untuk persiapan, kalo bisa 6 sampa 9 lah mas yang di persiapkan.” (Bapak Riono. 

12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

  Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa hasil dari restitusi digunakan 

sebagian besar untuk membantu operasional dan sebagian lagi untuk investasi. 

Membantu operasional yang dimaksud adalah untuk mempercepat proyek agar 

cepat selesai. Sedangkan mengenai investasi yang diterapkan dalam PT. Hutama 

Karya (Persero) adalah berupa investasi jalan tol yang mana menjadi nantinya 

menjadi modal bagi PT. Hutama Karya (Persero). Beliau juga menambahkan jika 

investasi di jalan tol tidak mendapatkan bung menlainkan menambah modal 

Berikut pernyataan beliau: 

“Iya untuk membantu cashflow perusahaan jadi..ada sebagian besar untuk 

membantu oprasional sebagian lagi untuk cashflow investasi kan gitu.... Ya kalo 

persentasenya sebagian besar di oprasional sebagian kecil diinvestasi cuma tidak 

bisa di persentasikan kan gitu ya tapi sebagian besar ada di oprasional... Iya 

jadikan seperti itu mas jadi oprasional untuk membantu membantu cash in yang 

di oprasional untuk cash out di oprasional misalnya nih untuk percepatan proyek 

yakan untuk agar membantu proyek itu cepat selesai sehingga dengan menambah 

sumber daya dimana cash in dari pajak untuk membantu proyek ini segera selesai 

dan cair... Kemaren yang baru kita lakukan adalah investasi jalan tol disumatra 

jadi kita membantu untuk investasi dijalan tol disana... kita tidak mendapat bunga 

ya mas tapi kan mendapat investasi dari nilai yang ada menambah daripada 

modal kita atas investasi tersebut kalo modalnya bertambah kan secara otomatis 

kondisi keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik kan gitu.” (Bapak Riono. 

12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riono bahwa lebih bayar yang 

dialami PT. Hutama Karya (Persero) pada bulan Januari adalah Rp. 

13.000.000.000, Februari adalah Rp. 11.000.000.000, dan Maret adalah Rp. 

14.000.000.000. berdasar hasil wawancara juga diketahui bahwa hasil restitusi 
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yang diterima adalah sebesar 95% maka 95% dari lebih bayar yang dialami adalah 

pada bulan Januari sebesar Rp. 12.350.000.000, Februari sebesar Rp. 

10.450.000.000 dan Maret sebesar Rp. 13.300.000.000.  

 Jika lebih bayar tersebut diasumsikan diendapkan sendiri oleh PT. Hutama 

Karya (Persero) berupa deposito di bank dengan bunga sebesar 6% selama 9 bulan 

karena berdasarkan hasil wawancara PT. Hutama Karya (Persero) membutuhkan 

waktu 9 bulan untuk menyiapkan berkas. Menghitung dengan menggunakan 

annual compounding (nilai majemuk tahunan) Syamsuddin (2011:366) bunga 

akan majemuk apabila hasil yang diperoleh dari simpanan pokok (initial 

principal) tidak diambil dan dibiarkan menjadi bagian dari simpanan pokok pada 

periode berikutnya. Maka hitungannya sebagai berikut: 

Pada bulan Januari : Fv= Pv (1 + i)
n
  

 : Fv = Rp. 12.350.000.000 (1 + 0,06)
9 

 
:
 
Rp. 20.859.150.000 = Rp. 12.350.000.000 (1.689)

 

 Jadi jika sebesar total dari restitusi bulan Januari didepositokan sedari awal 

dan tidak mengalami lebih bayar PT. Hutama Karya (Persero) memperoleh Rp. 

20.859.150.000 di bulan ke-9 

Pada bulan Februari : Fv = Pv (1 + i)
n
  

 : Fv = Rp. 10.450.000.000 (1 + 0,06)
9 

 
:
 
Rp. 17.650.050.000 = Rp. 10.450.000.000 (1.689)
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 Jadi jika sebesar total dari restitusi bulan Februari didepositokan sedari awal 

dan tidak mengalami lebih bayar PT. Hutama Karya (Persero) memperoleh Rp. 

17.650.050.000 di bulan ke-9 

Pada bulan Maret : Fv = Pv (1 + i)
n
  

 : Fv = Rp. 13.300.000.000 (1 + 0,06)
9 

 
:
 
Rp. 22.463.700.000 = Rp. 13.300.000.000 (1.689)

 

 Jadi jika sebesar total dari restitusi bulan Maret didepositokan sedari awal dan 

tidak mengalami lebih bayar PT. Hutama Karya (Persero) memperoleh Rp. 

22.463.700.000 di bulan ke-9 

 Berdasarkan hasil hitungan diatas jika PT. Hutama Karya (Persero) tidak 

mengalami lebih bayar bulan Januari, Februari dan Maret dan mendepositokannya 

selama 9 bulan dengan bunga 6% perbulan maka mereka bisa mendapatkan 

kurang lebih Rp. 24.872.900.000 di bulan ke-9. Jika lebih bayar tidak terjadi maka 

sebesar Rp. 152.000.000.000 akan digunakan untuk kepentingan operasional yang 

mana untuk mempercepat proyek-proyek milik PT. Hutama Karya (Persero) dan 

menambah investasi berupa jalan tol yang lebih cepat juga terwujud sebagai 

modal bagi PT. Hutama Karya (Persero).  

3. Evaluasi Dampak Lebih Bayar PPN terhadap Biaya Kepatuhan (Cost 

Compliance). 

Menurut Rosdiana dan Irianto (2014:176) biaya kepatuhan adalah biaya-biaya 

atau beban-beban yang dapat diukur dengan nilai uang (tangible) maupun yang 
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tidak dapat diukur dengan nilai uang (intangible) yang harus dikeluarkan atau 

ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak perpajakan. Biaya kepatuhan (compliance cost) dibagi 

menjadi tiga yaitu : 

a. Fiscal Cost 

Fiscal Costs atau Direct Money Costs adalah biaya atau beban yang dapat 

diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh Wajib 

Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak 

perpajakan Rosdiana dan Irianto (2014:176). 

Bapak Riono dari PT. Hutama Karya (Persero) menceritakan bahwa jumlah 

pegawai pajak yang ada di PT. Hutama Karya (Persero) sejumlah 6 orang dengan 

gaji sekitar 5,5 juta sampai 6 juta. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak 

menggunakan konsultan pajak. Biaya transportasi sudah termasuk kedalam biaya 

kendaraan operasional tetapi tidak ada biaya transportasi khusus untuk kendaraan 

terkait pengurusan restitusi. Biaya percetakan sudah juga termasuk kedalam 

operasional perusahaan. Perjalanan yang dilakukan oleh bagian pajak adalah 

sebanyak 8 kali sebulan jika diasumsikan seminggu 2 kali panggilan pemeriksaan 

dengan masa pemeriksaan 9 sampai 12 bulan. Lalu bapak Riono juga menjelaskan 

mengenai dokumen biasa mengunakan melalui electronik mail (e-mail) sedangkan 

mengenai berkas-berkas lain hanya dipinjam untuk pemeriksaan tidak ada berkas 

khusus untuk restitusi jelas beliau. Mengenai jamuan untuk menangani restitusi 

juga tidak ada bapak Riono juga menjelaskan bahwa tidak ada biaya yang 

berhubungan khusus terkait pencairan uang restitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 

“Ada sekitar 6 orang... Sama sih dengan pegawai yang lain ya antara 5,5 sampai 

6.. kita tidak menggunakan tenaga konsultan.. itu bukan urusan, transportasi 

sebenernya kan sudah ada oprasional kendaraan jadi sebenernya kita secara 

rinci atau ininya ya tidak ada karna semuanya tercover dalam oprasional 

kendaraan atau dibawah SDM umum kan gitu jadi secara ini kita tidak ada 

pengeluaran gitu.. cetak kita tidak pernah cetak diluar sih ya paling atas ATK 

sendiri... Kalo perjalanan kita kan untuk proses pemeriksaan panggilan 

pemeriksaan bisa seminggu 2 kali dengan masa pemeriksaan 9 bulan sampai 12 

bulan berarti kan sebulannya ada 8 kali panggilan pemeriksaan kan gitu.. kalo 

dokumen sih gada jadi kita sering ininya by email yakan kalo SPT jelas kita sudah 

sampaikan dari awal berartikan SPT pemeriksa bisa mengambil arsip yang ada 

di DJP untuk cetak biasanya berkas yang diminta hanya peminjaman, jadi dia 

pinjam nanti akan dikembalikan lagi tapi sebenarnya kalo cetak gada lah.. Nggak 

ada, jamuan ke DJP juga tidak ada dari yang orang kita pun ya relatif tidak ada 

sih ya” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. 

Hutama Karya Persero). 

Tetapi beliau juga mengatakan bahwa jika banding PT. Hutama Karya 

(Persero) harus mempekerjakan kuasa hukum dengan kisaran harga 3 juga sampai 

3,5 juta perberkas. Jumlah berkas terkantung dengan berkas yang diajukan 

banding. Beliau mengatakan maksimal berkas adalah 12 berkas. Berikut 

pernyataannya: 

“kalo keberatan sih tidak ada biaya ya kecuali yang di banding kita harus 

menghire atau untuk kuasa hukum ya rata-rata kuasa hukum sekarang misalnya 

sekitar 3 juta sampai 3 setengah lah... Perberkas.. Yakan tergantung 

permasalahan yang kita ajukan kan gitu tergantung apa yang kita ajukan banding 

kan gitu misal kita banding cuma satu berkas ya 3 setengah kalo kita banding 10 

ya kali saja 10 tergantung kita ajukan berapa berkas kan gitu... Yaa kalo misal 2 

kan 12 bulan berartikan maksimal lah 12 berkas maksimal kan gitu bisa jadi 

kurang.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat 

PT. Hutama Karya Persero). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiscal cost atau biaya yang berkaitan dengan 

uang terkait lebih bayar yang dialami oleh PT. Hutama Karya (Persero) adalah 

biaya gaji divisi pajak yang berjumlah 6 orang dengan rata-rata gaji 5,5 juta 

sampai 6 juta itupun bukan hanya mengurusi lebih bayar saja atau biaya gaji 

tersebut tidak spesifik untuk mengurusi lebih bayar PPN saja. Lalu biaya untuk 
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memperkerjakan kuasa hukum jika mengajukan banding dengan rata-rata harga 

anata 3 juta sampai 3,5 juta perberkas, jumlah terkas tergantung dengan yang 

diajukan dalam banding. 

b. Time Cost 

Time cost adalah biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. Rosdiana dan Irianto (2014:176). 

Bapak Riono menjelaskan waktu pengajuan restitusi adalah seminggu, waktu 

proses restitusi adalah 9 sampai 12 bulan. Kemudian terkait penyiapan berkas 

adalah sekitar 9 sampai 12 bulan. Terkait waktu pembahasan laporan hasil 

pemeriksaan dibawah 7 hari dengan kisaran antara 3 hari sampai 5 hari. 

Selanjutnya bapak Riono menjelaskan bahwa lama waktu yang diperlukan untuk 

keberatan adalah 6 bulan, dan jika banding adalah 1 tahun. Berikut pernyataan 

beliau: 

“Proses pengjuan paling satu minggu ya proses pengajuan kalo proses restitusi 

antara 9 sampai 12 bulan.. untuk berkasnya seperti yang sudah disampaikan tadi 

6 sampai 9 bulan.. Paling kalo pembahasan akhir kan gitu dibawah 7 hari lah 

mas paling 3 hari sampai 5 hari.. Kalo misal ada dari restitusi yang ditolak lalu 

kita melakukan keberatan ya 6 bulan terus kalo keberatan itu masih ditolak kita 

banding kalo banding sekitar satu tahun.” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 

WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Pengajuan restitusi yang dimaksud adalah pembetulan SPT Masa PT. Hutama 

Karya (Persero) yang ingin direstitusi sehingga hal tersebut termasuk juga 

kedalam penyiapan berkas. Pembetulan SPT Masa PPN PT. Hutama Karya 

(Persero) mendelegasikan satu orang saja dan hal tersebut juga sudah termasuk 

gaji karena pembetulan SPT Masa PPN untuk pengerjaannya tidak sampai 

lembur. Seminggu yang dimaksudkan adalah estimasi dari PT. Hutama Karya 
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(Persero) dalam pengerjaan pembetulan SPT Masa PPN. Berikut keterangan 

bapak Riono: 

“kalo pengajuan itu seperti penyiapan pembetulan SPT Masa PPN aja sih. dan 

untuk pengerjaannya biasanya satu orang aja cukup kok. Kalo lembur, gak sampe 

lembur kok pengerjaan SPT. Masa PPN-nya pertimbangan sehinggunya ya kita 

estimasikan waktunya seminggu tapi kalo lebih cepat kan lebih baik gitu.” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

Penyiapan berkas waktunya adalah sekitar 9 sampai 12 bulan menurut bapak 

Riono dan untuk mengejakannya seluruh pegawai divisi pajak PT. Hutama Karya 

(Persero) dikerahkan untuk melakukan pemeriksan berkas seperti faktur pajak, 

SSP dan lain sebagainya untuk meminimalkan koreksi pada saat pemeriksaan. 

Jumlah pegawai divisi pajak yang ada di Kantor Pusat yaitu 6 orang. Mengenai 

penyiapan berkas bisa jadi lembur dan untuk lembur pegawai pajak menerima 

yaitu sebesar Rp. 30.000 per jam di 2 jam pertama dan di jam ketiga yaitu Rp. 

17.500 berlaku juga di jam seterusnya. Berikut keterangan bapak Riono: 

“ kalo penyiapan berkas itu semua pegawai pajak disini dikerahkan ya untuk 

mencocokan atau untuk menyiapkan berkas terkait restitusi misalnya seperti 

faktur pajak, SSP, dan lain-lainnya ya... Bisa jadi lembur bisa juga. Kalo untuk 

lembur itu ya 2 jam pertama nominalnya Rp. 30.000 dan untuk jam ketiga dan 

selanjutnya itu Rp. 17.500 gitu ya seiinget saya. Kalo 9 sampai 12 bulan itu ya 

gak pasti juga ya tapi kita kan pengennya cepet juga gitu.” (Bapak Riono. 12 

April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Selanjutnya mengenai pemeriksaan bapak Riono menjelaskan bahwa untuk 

waktu 9 sampai dengan 12 bulan tersebut tergantung atau kondisional dari proses 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak DJP, dan proses pemeriksaan bergantung 

juga pada proses konfirmasi yaitu pencocokan data bahwa data tersebut benar 

adanya. Pelaksana dari PT. Hutama Karya (Persero) yang ikut dalam proses 
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pemeriksaan adalah 2 orang dan tidak ada tambahan biaya seperti lembur jadi 

terkait biaya juga sudah termasuk kedalam gaji. Berikut pernyataaan bapak Riono: 

“ pemeriksaan itu kan tergantung dari proses pemeriksaan di DJP ya mas, dan itu 

semua bergantung pada saat proses konfirmasi yaitu tadi mas seperti yang saya 

jelaskan bahwa atas transaksi ini benar atau tidak seperti itu. Kalo untuk 

pemeriksaan biasanya sih kita 2 orang aja udah cukup sih. kalo pemeriksaan 

tidak sampai lembur sih mas. Iya sudah termasuk gaji” (Bapak Riono. 12 April 

2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Lalu terkait pembahasan laporan hasil pemeriksaan juga bergantung pada 

proses pembuktian pemeriksaan sampai PT. Hutama Karya (Persero) setuju 

dengan hasil yang dilaporkan sebagai hasil pemeriksaan. Pelaksana dari 

pembahasan laporan hasil pemeriksaan dari PT. Hutama Karya adalah 2 orang dan 

terkait pembahasan laporan hasil pemeriksaan juga tidak sampai lembur dan itu 

berarti untuk hal ini sudah termasuk gaji pegawai. Berikut keterangan bapak 

Riono: 

“untuk pembahasan itu kita biasanya 2 orang juga sih. nah kalo lama waktunya 

itu kan tergantung juga ya tergantung pada saat pembutian kalo memang tidak 

ada masalah lagi berarti pemeriksaannya kan sudah benar dan kita setuju nih ya 

berarti sudah pembahsannya. Nggak sampe lembur sih kalo pembahasan mas. Itu 

juga usah masuk ke gaji berarti kan ya gitu, pemeriksaan itu kan tergantung dari 

proses pemeriksaan di DJP ya mas, dan itu semua bergantung pada saat proses 

konfirmasi yaitu tadi mas seperti yang saya jelaskan bahwa atas transaksi ini 

benar atau tidak seperti itu. Kalo untuk pemeriksaan biasanya sih kita 2 orang 

aja udah cukup sih. kalo pemeriksaan tidak sampai lembur sih mas. Iya sudah 

termasuk gaji” (Bapak Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor 

Pusat PT. Hutama Karya Persero). 

Kemudian terkait keberatan dan banding juga bergantung pada proses 

pemeriksaan ulang yang berarti DJP melakukan proses konfirmasi ulang karena 

mungkin ada hasil pemeriksaan yang berubah atau terlewat sehingga dilakukan 

proses konfirmasi ulang. Mengenai pelaksana yang ditugaskan berjumlah 2 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 

dari PT. Hutama Karya (Persero) dan tidak ada lembur yang berarti mengenai 

biaya juga sudah termasuk kedalam gaji. Berikut keterangan bapak Riono: 

“kalo untuk keberatan dan banding sama aja ya berarti kan ada pemeriksaan 

ulang yang berarti juga ada konfirmasi ulang yang dilakukan oleh pemeriksa 

mana tau ada yang berubah kan dari proses konfirmasi sehingga nanti bisa 

berubah juga hasil pemeriksaan. Kalo orang darikita sama sih 2 orang ya mas. 

Gak.. gak ada lembur. Iya udah masuk ke gaji berarti.” (Bapak Riono. 12 April 

2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero) 

c. Psychological Cost 

Psychological Cost atau psychic cost adalah biaya psikologis (antara lain 

berupa stres atau ketidaktenangan, kegelisahan, ketidakpastian) yang terjadi dalam 

proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. Rosdiana dan 

Irianto (2014:176). Bapak Riono mengatakan bahwa tidak ada biaya kesehatan 

khusus untuk menangani lebih bayar terlebih untuk divisi pajak, beliau 

mengatakan biaya kesehatan seluruh karyawan PT. Hutama Karya (Persero) sudah 

ditanggung oleh perusahaan sebesar 80% dengan sistem reimburse. Terkait 

psychological cost tidak ada secara khusus untuk menangani lebih bayar PPN 

perusahaan. Berikut pernyataan bapak Riono: 

“jadi tidak hanya pajek ya semua karyawan BUMN kan semua kesehatannya 

sudah ditanggung oleh perusahaan.. Aa biaya kesehatannya berarti 80% dari 

yang di claim kan itulah adalah beban perusahaan.. Iya reimburse.. Iya jadi apa 

yang diclaim kan di rembes 80%.. (ketika melakukan restitusi itu perlu 

penanganan kesehatan) tidak ada ya kan..( stress?) Ndak.. ndakkk..” (Bapak 

Riono. 12 April 2018, 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya 

Persero). 

 

 Menurut bapak Ami dari pihak BKF cost compliance timbul dalam proses 

restitusi. Timbul dalam artian harus mengurusi proses pembuktian restitusi 

tersebut, proses audit dan lain sebagainya dan belum lagi ketika timbul sengketa. 
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Beliau juga mengatakan dari sisi waktu dan sumber daya juga ada yang 

dikorbankan dalam proses restitusi. Berikut pernyataannya: 

“Kalo saya melihatnya lebih bayar lebih kepada arus kas aja gitu kan, cost 

compliance timbul mungkin dalam proses melakukan restitusi, kalo misalnya dia 

harus bolak balik ke DJP misalnya untuk membuktikan proses restitusi dan audit 

proses audit tadi, berartikan akan timbul juga cost of compliance yang lebih 

besar lagi belom lagi nanti kalo ada sengketa yang tidak terselesaikan kemudian 

ke pengadilan pajak yang kayak gitu kayak gitu seperti itu ya... Bisa iya dari sisi 

waktu kan untuk audit kan ada sumber saya yang harus ya dikerahkan kesitu lah 

ketimbang misalnya sumber daya itu kita gunakan untuk hal lainnya tugas yang 

lain gitu loh.” (Bapak Ami. 18 April 2018, 09.30 WIB – 11.30 WIB. Kantor 

Badan Kebijakan Fiskal) 

 Sedangkan menurut bapak Edo dari DJP Pusat mengatakan bahwa cost 

compliance yang timbul hanya untuk biaya sumber daya manusia saja dan 

pengurusan untuk pulang pergi ke kantor pajak atau KPP. Berikut pernyataan 

beliau: 

“Untuk yang compliance cost kalo gitukan harus ribet ngurusin restitusi, restitusi 

itu kan setelah WP melakukan pelaporkan SPT Masa PPN, ternyata lebih bayar 

tinggal terserah saja mereka mau restitusi atau kompensasi, otomatis kan ada 

pemeriksaan. Sebetulnya prosedurnya apa sih yang diminta disitu ya laporan 

keuangan, terus bukti-bukti transaksi. Kan memang sudah ada sebetulnya mas 

kan mereka akan ngekeep itu gitukan gamungkin mereka nggak ngekeep itu jadi 

kalo bilang compliance cost compliance costnya cuma biaya sumber daya 

manusia aja, biaya human resource aja mungkin mbawa dari kantor ke kantor 

pajak KPP, mbawa balik lagi cuma itu aja sih tidak ada nothing special, iya tidak 

ada biaya khusus, saya belum pernah denger sih tiba-tiba perusahan membuat tax 

force sendiri satu divisi, divisi khusus lebih bayar saya belum pernah denger sih. 

Yang ngurus ya sama orang-orang pajak didivisi accounting juga orang pajaknya 

itu juga, datanya itu juga. Jadi secara logis nggak ada sih untuk itu... Iya paling 

cuma honor SPD apa uang jalan. Tapi semua data digital kan jadi kita nggak 

perlu nenteng-nenteng barang atau apa...nggak.. Kalo email nggak. Tetep harus 

orangnya karna kan ada biaya serah terima dokumen itu mas itu orangnya harus 

datang langsung, tapi bisa kita bawa hardisk eksternal hasilnya scan-scanan 

semua atau apa hasil rekapan, yaudah itu aja.” (Bapak Edo. 17 Mei 2018, 09.00 

WIB – 11.00 WIB. Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat) 
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 Jadi dapat disimpulkan terkait lebih bayar PPN terhadap biaya kepatuhan 

mengenai fiscal cost mempekerjakan kuasa hukum jika mengajukan banding. 

Terkait time cost waktu pengajuan restitusi adalah seminggu, waktu proses 

restitusi adalah 9 sampai 12 bulan. Kemudian terkait penyiapan berkas adalah 

sekitar 9 sampai 12 bulan. Terkait waktu pembahasan laporan hasil pemeriksaan 

dibawah 7 hari dengan kisaran antara 3 hari sampai 5 hari. Selanjutnya bapak 

Riono menjelaskan bahwa lawa waktu yang diperlukan untuk keberatan adalah 6 

bulan, dan jika banding adalah 1 tahun. Lalu terkait Terkait psychological cost 

tidak ada secara khusus untuk menangani lebih bayar PPN perusahaan 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Permasalahan dalam Kebijakan Pemungutan PPN pada 

BUMN Bidang Konstruksi terkait: 

a. Penyusunan Kebijakan PPN pada BUMN Bidang Jasa 

Konstruksi. 

Proses penyusunan kebijakan stakeholder perlu dilibatkan, untuk 

kebijakan pemungutan PPN di BUMN khususnya bidang jasa konstruksi 

pihak-pihaknya adalah DJP selaku pemegang wewenang penyusun 

kebijakan, BKF sebagai pihak yang dimintai rekomendasi, dan Wajib 

Pajak yang mana bisa berupa perwakilan BUMN atau asosiasi dari 

BUMN. Tujuan utama kebijakan pemungut PPN adalah untuk 

mengamankan penerimaan negara dan disamping itu tujuan lainnya adalah 

untuk kemudahan administrasi dan manajemen kas pemerintah. Latar 

belakang kebijakan pemungutan PPN di BUMN adalah untuk 
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menyelamatkan PPN dari lawan transaksi BUMN yang tidak menyetorkan 

PPN ketika bertransaksi dengan BUMN dan untuk kemudahan 

administrasi bagi rekanan BUMN misalnya untuk menghitung besaran 

PPN terutang lalu juga untuk mempercepat penerimaan negara. Faktor 

yang menjadi pertimbangan itu adalah kondisi geografis Indonesia yaitu 

kepulauan, jumlah pegawai pajak yang masih kurang dibandingkan jumlah 

penduduk Indonesia, untuk menyelamatkan PPN dari rekanan BUMN 

yang tidak menyetorkan PPN atas transaksinya dengan BUMN, untuk 

kemudahan administrasi bagi rekanan BUMN.  

Hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak sudah diatur dalam undang-

undang KUP misalnya seperti untuk kewajiban Wajib Pajak yaitu 

mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang, dan lain sebagainya sebagai mana diatur dalam undang-undang 

KUP mengenai kewajiban Wajib Pajak. Sedangkan mengenai hak Wajib 

Pajak berhak atas kelebihan pembayaran pajak, mengajukan keberatan, 

mengajukan banding, lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-

undang KUP. Mengenai hak dan kewajiban bagi Pemungut PPN diatur 

dalam PMK baik 85 ataupun 136 mengatur mengenai kewajiban pemungut 

PPN tidak mengatur haknya, haknya diatur dalam peraturan lain yaitu 

undang-undang KUP. 
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b. Pelaksanaan Kebijakan PPN pada BUMN Bidang Jasa 

Konstruksi. 

Pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN yang berlaku saat ini sudah 

sesuai dengan tujuan semula dalam hal mengamankan penerimaan negara. 

Terkait pelaksanaan seharusnya BUMN sudah menjalankan kewajiban 

sesuai dengan aturan yang berlaku karena nantinya akan terlihat jika 

BUMN tidak melaksanakan kewajibannya yang tentu saja akan 

menimbulkan sanksi dan membebankan operasinal perusahaan. 

Permasalahan yang ada terkait pelaksanaan adalah kesulitan dalam hal 

penyetoran karena adanya sistem pembayaran tersentralisasi, 

permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan setor karena faktur pajak 

yang terlambat sampai ke kantor pusat, terlambatnya penyetoran yang bisa 

diakibatkan dari dua sisi yaitu internal perusahaan dan eksternal 

perusahaan yaitu lawan transaksi atau Wajib Pajak lain. Namun sistem 

sentralisasi tersebut sebenarnya guna memudahkan pengawasan. Awal 

mula adanya sentralisasi adalah untuk memudahkan penyerahan barang 

dari pusat ke cabang begitu juga sebaliknya, dan untuk mengurangi biaya 

administrasi yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Solusi dari permasalahan 

tersebut adalah bekerja sama dengan AR untuk menghimbau atas 

konfirmasi dari KPP lawan transaksi sehingga dapat lebih cepat tahu jika 

ada faktur pajak yang belum disetorkan sehingga dapat menyetorkan lebih 

awal dan mengejar permintaan faktur pajak jika faktur pajak belum sampai 

ke Pemungut PPN. 
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Pihak pemerintah sudah membuka sarana diskusi untuk Wajib Pajak 

baik melalui mengirim surat terlebih dahulu untuk membahas 

permasalahan yang ada, melalui telepohone dengan menghubungi hotline 

DJP Pusat lalu konsultasi dengan AR terkait permasalahan yang dialami. 

Tetapi diluar dari pemerintah BUMN sudah memiliki forum sendiri yaitu 

asosiasi pajak BUMN sebagai wadah diskusi membahas permasalahan 

perpajakan yang dialami BUMN. Terkait kewajiban BUMN sudah 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan 

alasan karena BUMN dari sisi pengawasan sudah ketat dalam artian 

banyak yang mengontrol dan dari sisi compliance BUMN juga sudah 

dirasa tinggi. Sedangkan terkait hak, haknya adalah restitusi, dan restitusi 

tersebut berhak didapatkan bagi Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar 

PPN tidak hanya pemungut saja. 

c. Perhitungan PPN pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi 

Kebijakan pemungutan PPN tidak hanya berlaku bagi BUMN bidang 

jasa konstruksi. Prosedur pemungutannya adalah apabila ada penyerahan 

barang dari BUMN ke pemungut lain misalnya seperti bendahara 

pemerintah BUMN akan dipungut. Tetapi ketika BUMN menyerahkan 

barang atau jasa ke bukan pemungut atau pihak swasta maka BUMN akan 

memungut. DPP yang digunakan dalam kebijakan pemungutan PPN sama 

dengan PPN pada umumnya yaitu nilai transaksi, nilai transksi ini dilihat 

juga jika melakukan penyerahan barang menggunakan harga jual. Lalu 

jika melakukan penyerahan jasa menggunakan penggantian. DPP yang 
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digunakan untuk penyerahan ke pemungut PPN, bukan pemungut PPN, 

PKP dan non-PKP adalah sama. 

Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPN di BUMN khususnya 

bidang jasa konstruksi adalah 10%. Tarif yang digunakan adalah sama 

10% baik itu bertransaksi dengan pemungut PPN, PKP atau non PKP. 

Mekanisme pemungutan PPN yang ada di BUMN adalah sebagai berikut: 

1) BUMN melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Bendahara 

Pemerintah atau Pemungut PPN lainnya, maka BUMN dipungut 

PPN-nya oleh Bendahara Pemerintah atau Pemungut PPN lainnya. 

2) BUMN menerima BKP atau JKP dari Bendahara Pemerintah atau 

Pemungut PPN lainnnya, maka BUMN memungut PPN dari 

Bendahara Pemerintah atau Pemungut PPN lainnnya. 

3) BUMN menyerahkan BKP atau JKP kepada PKP, maka BUMN 

memungut PPN dari PKP 

4) BUMN menerima BKP atau JKP dari PKP, maka BUMN memungut 

PPN dari PKP 

5) BUMN menyerahkan BKP atau JKP kepada Non-PKP, maka 

BUMN memungut PPN dari Non-PKP 

6) BUMN menerima BKP atau JKP dari Non-PKP, maka BUMN tidak 

memungut PPN 

Transaksi-transaksi yang tidak dipungut oleh BUMN adalah: 

1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau 
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Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-

pecah; 

2) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang 

perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 

3) Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar 

bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero); 

4) Pembayaran atas rekening telepon; 

5) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh 

perusahaan penerbangan; dan/atau 

6) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang 

menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak 

dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 

5). 

Alasan adanya transaksi yan tidak dipungut oleh BUMN adalah untuk 

transaksi dibawah 10 juta tidak dipungut alasan dari tidak dipungutnya 

adalah untuk kemudahan BUMN dan dengan pertimbangan cost and 

benefitnya bagi BUMN untuk BUMN yang skala besar tidak wajar jika 

mengurusi pemungutan dibawah 10 juta. Sedangkan untuk transaksi 

lainnya adalah penyerahan BKP atau JKP tertentu karena sudah diatur 
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dalam undang-undang PPN hal tersebut juga karena tidak boleh aturan 

melangkahi aturan di atasnya. Lalu ada penyerahan BBM karena 

Pertamina sebagai Pemungutnya mengenai transaksi ini juga ada aturan di 

atasnya. Pembayaran rekening telephone hal tersebut juga ada aturan 

khususnya. Selanjutnya ada jasa angkutan udara hal tersebut ada fasilitas 

tentang jasa angkutan umum. sepanjang ada aturan khususnya tersendiri 

aturan dibawahnya tidak bisa me-overule apa yang ada di atasnya. Jadi 

dari 6 transaksi yang tidak dipungut oleh BUMN 5 diantaranya ditarik ke 

undang-undang PPN umum, 1 yang tidak ditarik ke PPN umum adalah 

transaksi dibawah 10 juta tidak dipungut oleh BUMN. Selanjutnya terkait 

waktu menyetoran BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPnBM yang 

telah dipungut ke kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

d. Evaluasi Kebijakan Pemungutan PPN pada BUMN Bidang Jasa 

Konstruksi ditinjau dari asas pemungutan pajak Equity atau Equality, 

Revenue Productivity, Ease of Administration, dan Neutrality. 

1) Equity atau Equality  

Terkait pemungutan PPN tidak ada biaya yang dikeluarkan dan berlaku 

sama bagi semua BUMN yang membedakan adalah mengenai restitusinya saja. 

Biaya yang ditanggung oleh BUMN dengan bendahara pemerintah tidak bisa 

disamakan karena pada dasarnya jati dirinya berbeda, BUMN adalah entitas 

bisnis sedangkan bendahara pemerintah bukan entitas bisnis. Sedangkan terkait 

kewajiban pemungutan BUMN bidang jasa konstruksi dengan BUMN lain 
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adalah sama. Kemudian jika dengan pemungut lain pun sama ketika 

diwajibkan menjadi pemungut maka sama kewajiban pemungutannya. 

Selanjutnya terkait hak BUMN bidang jasa konstruksi dengan BUMN lain hak 

yang diperoleh BUMN bidang jasa konstruksi dan BUMN lain adalah sama 

seperti hak untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya termasuk 

restitusi jika memang mengalami lebih bayar, untuk aturan yang mengaturnya 

adalah undang-undang KUP. Lalu hak BUMN dengan pemungut lainnya 

misalnya adalah bendaharawan pemerintah adalah sama yang membedakan 

adalah bendahara pemerintah tidak melakukan restitusi. 

Soemitro (1988: 15) memberikan contoh pada bagian equality adalah 

orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama yang dikenakan 

pajak yang sama. Mengenai keadilan dari sisi penghasilan atau omset sudah 

diatur dalam batasan PKP dan untuk pemungutan PPN tidak ada biaya. Lalu 

yang membedakan mengenai biaya atau beban adalah beban dari restitusi. Jika 

ingin membandingkan harus sama BUMN bidang jasa konstruksi dengan 

BUMN lain yang memiliki penjualan yang sama dengan jumlah transaksi yang 

sama pula. Membedah mengenai Equity kepatutan peneliti menganologikan 

jika BUMN bidang jasa konstruksi ini mengalami kerugian finansial dan force 

major hasilnya adalah jika kerugian finansial masih harus melakukan 

pemungutan sepanjang ada transaksi yang dilakukan dalam artian jika BUMN 

masih bisa beroprasi BUMN tetap melakukan pemungutan. Jika BUMN 

mengalami force major sehingga tidak dapat beroprasi maka BUMN tidak lagi 

melakukan pemungutan. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik PPN yaitu 
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Pajak Objektif yaitu timbulnya kewajiban membayar PPN sangat ditentukan 

oleh adanya objek pajaknya. Kondisi subjektif tak dipertimbangkan Pranditara 

(2012:423).  

Sudut pandang pemungut PPN kebijakan pemungutan PPN bagi 

withholder dari segi administrasi PPN-nya tidak memberatkan tetapi yang 

memberatkan adalah dari proses restitusi yang masih harus melalui proses 

pemeriksaan dengan segala macam kendala seperti lawan transaksi tidak lapor 

dan lain sebagainya. Sedangkan sudut pandang Wajib Pajak mengenai 

administrasi Wajib Pajak yang bertransaksi dengan pemungut PPN 

mendapatkan keuntungan karena tidak perlu untuk menyetorkan PPN ke kas 

negara. Tetapi bagi Wajib pajak yang bertransaksi atau lebih banyak 

bertransaksi dengan bendahara pemerintah atau pemungut lain akan mengalami 

risiko lebih bayar lalu merestitusi atas PPN yang lebih bayar tersebut. 

Kemudian mengenai sisi keadilan juga. Kita BUMN lalai atau gagal 

melaksanakan tugas pemungutannya maka akan dikenakan sanksi. Begitu juga 

dengan bendahara pemerintah jika gagal atau lalai maka akan ada sanksinya. 

Jadi dapat disimpulkan terkait asas equity dan equality sudah dapat dipenuhi 

dari kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

2) Revenue Productivity  

Kebijakan pemungutan PPN pada BUMN tidak untuk meningkatakan 

penerimaan pemerintah karena tujuannya awalanya adalah untuk 

mengamankan apa yang menjadi hak pemerintah bukan untuk ekspansi atau 
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ekstentifikasi pendapatan. Selanjutnya hasil penelitian menjelaskan bahwa 

bahwa kebijakan pemungutan PPN pada BUMN ini dapat dikatakan 

mempercepat proses pemungutan yang berimbas kepada penerimaan negara, 

dengan asumsi bahwa uang PPN atas transaksi BUMN tidak harus melalui 

penyerahan ke rekanan BUMN melainkan langsung di setorkan ke kas negara. 

Berikutnya kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bisa dikatakan bertujuan 

untuk meminimalkan penghindaran pajak dengan asumsi jika dipungut oleh 

BUMN PPN-nya pasti disetorkan ke kas negara berbeda jika tidak ada 

pemungutan dan atas transaksi tersebut diserahkan ke PKP. Lalu mengenai 

tujuan kebijakan pemungutan PPN pada BUMN agar arus kas pemerintah tetap 

terjaga bisa dikatakan seperti itu tetapi arus kas yang berasal dari penerimaan 

PPN spesifiknya seperti itu. Kebijakan pemungutan PPN pada BUMN ini bisa 

dikatakan bertujuan untuk mengoptimaslisasi penerimaan negara karena 

memang tujuan awalnya adalah untuk mengamankan penerimaan negara 

sebagai bentuk optimalisasinya tetapi tidak dapat dikatakan bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan negara karena tujuannya tidak kesana tidak untuk 

perluasan objek hanya mengamankan apa yang sudah menjadi hak negara. Jadi 

dapat disimpulkan dari kebijkaan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa 

konstruksi sudah dapat memenuhi asas revenue productivity 

3) Certainty 

BUMN sudah mengetahui perihal penunjukannya sudah diatur dalam 

peraturan resmi pemerintah. BUMN juga sudah mengetahui dan memahami 

terkait kewajiban-kewajibannya sebagai pemungut PPN dan hak-haknya. 
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Terkait ketentuan pemungutan PPN, BUMN sudah mengetahui dan memahami 

terkait ketentuan pemungutan PPN yang berlaku. Kemudian terkait sosialisasi, 

BUMN sudah mendapatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban sebagai 

pemungut PPN ataupun aturan pelaksanaan sebagai pemungut PPN. 

Selanjutnya mengenai permasalahan dalam peraturan, hasilnya bahwa tidak 

terdapat permasalahan mengenai aturan dalam kebijakan pemungutan PPN 

pada BUMN. Hal diatas membutktikan bahwa asas certainty sudah dapat 

dipenuhi dalam kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa 

konstruksi. 

4) Convinience 

Pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN pada BUMN sudah mudah 

karena sudah di dukung oleh fasilitas-fasilitas elektronik seperti e-faktur dan 

lain sebagainya untuk menunjang itu. Kemudian kebijakan pemungutan PPN 

memang didesain sedemikan mudah agar memudahkan pemungut PPN untuk 

memungut. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada Wajib Pajak yang 

tidak mau dipungut. Terkait perhitungan pemungutan PPN sudah mudah 

karena hanya mengkalikan tarif yaitu 10% dengan DPP yaitu nilai transaksi. 

Selanjutnya mengenai waktu pengenaan pemungutannya bahwa sudah dirasa 

mudah dikenakannya pada saat pembayaran termin untuk penyerahan jasa di 

BUMN bidang jasa konstruksi dengan asumsi bahwa pada saat pembayaran 

termin itulah BUMN bidang jasa konstruksi memperoleh penghasilan. Namun 

masih ada Wajib Pajak yang keberatan untuk dilakukan pemungutan PPN oleh 

BUMN dengan alasan takut tidak disetorkan atas PPN-nya, bahkan ada juga 
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Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan pemungutan PPN oleh BUMN 

dengan alasan yang sama yaitu takut PPN atas transaksinya tidak disetorkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asas convinience sudah terpenuhi 

dalam kebijakan pemungutan pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

5) Effisiency  

Biaya administrasi yang ditanggung withholder atau pemungut PPN dalam 

pemungutan PPN itu tidak ada kalaupun ada jika dibandingkan dengan omset 

BUMN biaya yang ditanggung relatif kecil. Tetapi biaya yang ditanggung oleh 

Wajib Pajak dalam pemungutan PPN oleh BUMN hasilnya adalah tidak ada 

biaya yang ditanggung oleh Wajib Pajak dalam pemungutan PPN pada BUMN. 

Kalaupun ada biaya atau beban yang timbul adalah dari proses restitusi yang 

disebabkan banyak bertrasaksi dengan pemungut PPN. Selanjutnya biaya 

administrasi yang ditanggung DJP dalam proses pemungutan PPN ini tidak ada 

hanya ada beban yang timbul dari proses restitusi yaitu mengenai biaya dari 

sumber saya yang harus dikerahkan untuk mengurusi proses restitusi. Hal 

diatas juga membuktikan bahwa kebijakan pada BUMN bidang jasa konstruksi 

pada dasarnya sudah memnuhi asas effisiency. 

6) Simplicity 

Terkait tarif yang digunakan dalam pemungutan PPN khususnya pada 

BUMN bidang jasa konstruksi, hasilnya dalah tarif yang digunakan sudah 

mudah untuk diterapkan. Selanjutnya mengenai DPP yang digunakan dalam 

pemungutan PPN khususnya pada BUMN bidang jasa konstruksi juga sudah 
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mudah untuk diterapkan. Berikutnya terkait perlu atau tidak menggunakan 

norma perhitungan untuk pemungutan PPN khususnya pada BUMN bidang 

jasa konstruksi, hasilnya dalam pemungutan PPN khususnya pada BUMN 

bidang jasa konstruksi tidak perlu untuk menggunakan norma perhitungan. 

Keberadaan e-faktur juga sudah dapat membantu BUMN atau withholder atau 

pemungut PPN dari sisi administrasi yaitu guna memverifikasi status faktur 

pajak dan dari sisi biaya jika dibandingkan dengan menggunakan dokumen. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas simplicity sudah terpenuhi dalam kebijakan 

pemungutan PPN pada BUMN bidang jasa konstruksi. 

7) Neutrality 

Kebijakan pemungutan PPN khususnya di BUMN dapat mempengaruhi 

produktivitas withholder (pemungut PPN) atau dalam hal ini BUMN, dengan 

asumsi bahwa jika BUMN tidak menjadi pemungut mereka bisa 

memperpanjang umur permbayar transaksi sementara ketika menjadi pemungut 

mereka melakukan pembayaran di depan, lalu jika mengalami lebih bayar dan 

proses restitusi lama akan menggangu cashflow yang nantinya akan 

menggangu produktivitas. Selanjutnya dari sudut pandang Wajib Pajak jika 

Wajib Pajak tidak mengalami lebih bayar akibat pemungutan PPN maka tidak 

berdampak pada produktivitas Wajib Pajak. Namun jika Wajib Pajak 

mengalami lebih bayar dari adanya kebijakan pemungutan PPN maka dapat 

mempengaruhi produktivitas. 
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Terkait dampak jumlah konsumsi dan pola konsumsi withholder 

(pemungut PPN) atau BUMN khususnya bidang jasa konstruksi, hasilnya 

adalah tidak berdampak terhadap jumlah konsumsi dan pola konsumsi 

withholder (pemungut PPN) atau BUMN. Selanjutnya dari sudut pandang 

Wajib Pajak juga hasilnya tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada 

jumlah konsumsi dan pola konsumsi Wajib Pajak. Berikutnya terkait pemilihan 

lawan transaksi bagi Wajib Pajak, hasilnya adalah ada atau tidaknya pemungut 

PPN tidak menjadi tolak ukur pemilihan lawan transaksi bagi Wajib Pajak, 

karena ranahnya sudah business to business. Berdasarkan penjelasan diatas 

dapat diketahui bahwa dalam kebijakan pemungutan PPN pada BUMN bidang 

jasa konstruksi belum bisa dikatakan memenuhi asas neutrality karena masih 

mempengaruhi produktivitas dari pemungut PPN dan Wajib Pajak sebagai 

pihak yang dipungut.  

e. Evaluasi Penunjukan BUMN Sebagai Pemungut PPN Ditinjau dari 

Sudut Pandang Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan. 

Pembuatan kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN yang 

perlu dilibatkan adalah seluruh stakeholder terkait seperti BUMN, asosiasi 

BUMN atau perwakilan BUMN, Kementrian terkait, BKF sebagai pemberi 

rekomendasi, serta DJP sebagai yang berwenang dalam pembuatan kebijakan 

penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Tujuan dari kebijakan penunjukan 

BUMN sebagai pemungut PPN adalah untuk mengamankan penerimaan negara 

disamping itu untuk kemudahan administrasi pemerintah, manajemen kas 

pemerintah jika dibandingkan dengan mekanisme normal. Faktor yang menjadi 
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pertimbangan itu adalah kondisi geografis Indonesia yaitu kepulauan, jumlah 

pegawai pajak yang masih kurang dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, 

untuk menyelamatkan PPN dari rekanan BUMN yang tidak menyetorkan PPN 

atas transaksinya dengan BUMN. Ketika sudah dilaksanakan kebijakan 

penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN, hasilnya adalah sudah sesuai 

dengan tujuan semula pembuatan kebijakan ini. 

Permasalahan yang ada ketika BUMN menjadi pemungut khususnya 

BUMN bidang jasa konstruksi adalah pertama telat setor masih dialami oleh 

BUMN, kedua ada pihak-pihak yang tidak mau dipungut, ketiga ketika ada 

proyek di pedalaman atau pelosok karena umumnya lawan transaksi disana 

belum PKP sehingga tidak bisa memungut PPN. Lalu yang terakhir adalah 

terkait restitusi dimana lawan transaksi tidak lapor PPN yang sudah dipungut 

sehingga menjadi koreksi bagi pemungut ketika proses pemeriksaan. Solusi 

dari masalah yang dialami oleh BUMN khusunya bidang jasa konstruksi terkait 

dengan kebijakan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN adalah pertama 

mengenai transaksi dengan non-PKP memang tidak dipungut oleh pemungut 

PPN. Kedua mengenai proses pemeriksaan terkait koreksi pada saat restitusi 

karena lawan transaksi tidak lapor, Pihak dari PT. Hutama Karya (Persero) 

meminta agar proses pemeriksaan tidak lagi berdasarkan konfirmasi dari KPP 

lawan transaksi melainkan dari bukti setor atau SSP jadi jika ada lawan 

transaksi yang tidak lapor bahwa PPN-nya sudah dipungut dan disetorkan oleh 

pemungut tidak menjadi koreksi pada saat pemeriksaan sehingga dapat 
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menerima restitusi secara utuh. Lalu untuk restitusi memang sudah diakomodir 

melalui undang-undang KUP pasal 17 mengenai PKP berisiko rendah. 

Berikutnya mengenai insentif bagi BUMN dalam penunjukannya sebagai 

pemungut PPN, kesimpulannya tidak ada insentif yang diberikan langsung 

tetapi ada keuntungan sedikit yaitu dapat memegang uang PPN yang harusnya 

diserahkan ke penjual minimal selama 15 hari hal tersebut sesuai dengan 

definisi pajak yaitu tidak ada jasa timpal atau (kontraprestasi) yang diberikan 

secara langsung. Terlebih lagi BUMN merupakan bagian dari pemerintah jadi 

sudah sewajarnya membantu tugas pemerintah dalam mengumpulkan PPN. 

Sedangkan risiko yang timbul dari penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN 

adalah telat setor dan pengkoreksian pada saat pemeriksaan untuk restitusi 

akibat lawan transaksi tidak lapor bahwa PPN-nya sudah dipungut dan disetor 

oleh BUMN. 

Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan ketika BUMN gagal atau lalai 

dalam melakukan pemungutan PPNhasilnya adalah sanksinya sebesar 2% dari 

PPN terutang perbulan. Jika tidak menyetorkan sanksinya 2% dikali PPN 

terutang plus pokok PPN yang tidak disetorkan maksimal 48 bulan. Sementara 

itu keuntungan BUMN menjadi pemungut PPN adalah pertama Pajak Masukan 

menjadi terjadi karena BUMN sendiri yang menyetorkannya ke kas negara. 

Kedua manajemen kas yang ada ketika menjadi pemungut yaitu BUMN dapat 

memegang uang yang seharusnya di berikan kepada penjual minimal 15 hari 

sampai BUMN menyetorkan PPN yang dipungutnya. 
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f. Fenomena Lebih Bayar PPN pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi. 

PT. Hutama Karya (Persero) atau BUMN konstruksi lainnya yang 

mengamami lebih bayar PPN adalah dampak atau risiko dari transaksi dengan 

pemungut PPN lain, baik itu bendahara pemungut PPN atau BUMN. Tetapi 

karena PT Hutama Karya (Persero) penjualannya 80% ke pemungut PPN maka 

menjadi lebih bayar. Lebih bayar terjadi karena Pajak Masukan yang lebih 

besar dengan Pajak Keluaran yang  dipungut sendiri sementara Pajak Keluaran 

yang dipungut tidak ikut dibandingkan dengan Pajak Masukan. Sedangkan 

Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN tidak dibandingkan dengan 

Pajak Masukan karena pajak tersebut sudah langsung dipungut dan disetorkan 

ke kas negara jadi tidak ada lagi mekanisme pengkreditan PK-PM. Tetapi bisa 

dijadikan sebagai kredit pajak apabila PK lebih besar dari pada PM. 

Selanjutnya Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN tetap 

dilaporkan. Berikut gambarannya sebagai contoh ada dua kondisi yaitu PKP A 

melakukan penjualan mesin seharga Rp. 100, pertama dengan sesama PKP 

yaitu PKP B, yang kedua dengan pemungut PPN katakanlah BUMN A 

Kondisi 1: Mekanisme pemungutan PPN normal: 

  

 

Kondisi 2: Mekanisme pemungutan PPN oleh Wajib Pungut. 

 

 

PKP A PKP B 

PKP A 

110 

BUMN A 
100 
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Gambar 13: Mekanisme Pemungutan PPN Normal dan Oleh Wajib  

Pungut PPN 

Sumber: Data Diolah, 2018 

 

Kondisi 1: PKP A menerima uang hasil jual mesin sebesar Rp. 100 plus PPN 

sebesar Rp. 10 total Rp. 110. Itu berarti PKP A melakukan pemungutan PPN 

dari PKP B. Bagi PKP A adalah Pajak Keluaran, tapi bagi PKP adalah Pajak 

Masukan 

Kondisi 2: PKP A menerima uang hasil mesin sebesar Rp. 100 tetapi tidak 

dengan PPN karena PPN sudah dipungut langsung oleh BUMN A sebagai 

pemungut PPN. Itu berarti BUMN A melakukan pemungutan PPN dari PKP 

A atas transaksi tersebut. Bagi PKP adalah Pajak Keluaran yang dipungut 

oleh pemungut PPN, dan bagi BUMN A adalah Pajak Masukan 

Selanjutnya peneliti akan membuat simulasi jika PT. Hutama Karya 

(Persero) bertransaksi dengan PKP atau bukan pemungut dengan bertransaksi 

dengan pemungut PPN. Berikut simulasinya: 

Tabel 8: Simulasi Transaksi PT. Hutama Karya Jika Bertransaksi dengan 

Pemungut PPN dan PKP Jika PK Lebih Besar daripada PM 

Kondisi 1: Jika total PK 150 dan semuanya bertransaksi dengan pemungut PPN.             

Jika PM 100. 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

sendiri 

Pajak Masukan Hasil 

Perhitungan 

150 0 100 LB= 100 

 

Kondisi 2: Jika total PK 150 dan semuanya bertransaksi dengan PKP. Jika PM 

100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

sendiri 

Pajak Masukan Hasil 

Perhitungan 

0 150 100 KB= 50 

Sumber: Data diolah, 2018 

 Pada tabel 8 menunjukan dengan PK 150 yang mana lebih besar daripada 

PM yaitu 100 terdapat perbedaan jika PT Hutama Karya (Persero) mengalami 
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lebih bayar jika semua bertransaksi dengan pemungut PPN dibandingkan jika 

semua transaksi dengan PKP akan mengalami kurang bayar. 

Tabel 9: Simulasi Transaksi PT. Hutama Karya Jika Bertransaksi dengan 

Pemungut PPN dan PKP Jika PK Lebih Kecil daripada PM 

Kondisi 3: Jika total PK 50 dan semuanya bertransaksi dengan pemungut PPN. 

Jika PM 100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

50 0 100 LB= 100 

Kondisi 4: Jika total PK 50 dan semuanya bertransaksi dengan PKP. Jika PM 100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

0 50 100 LB= 50 

Sumber: Data diolah, 2018 

Pada tabel 9 menunjukan dengan PK 50 yang mana lebih kecil daripada 

PM yaitu 100 terdapat perbedaan juga yaitu lebih bayar yang dialami oleh PT. 

Hutama Karya (Persero) lebih besar jika semua transaksi dengan pemungut 

PPN dibandingkan jika semua transaksi dengan PKP. 

Tabel 10: Simulasi Transaksi PT. Hutama Karya Jika Bertransaksi dengan 

Pemungut PPN dan PKP Jika PK Lebih Besar daripada PM dan Terdapat 

Pembagian Transaksi 

Kondisi 5: Jika total PK 150 dan 80% transaksi dengan pemungut PPN, 20% 

dengan PKP. Jika PM 100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

120 30 100 LB= 70 

Kondisi 6: Jika total PK 150 dan 20% transaksi dengan pemungut PPN, 80% 
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dengan PKP. Jika PM 100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

30 120 100 KB= 20 

Sumber: Data diolah, 2018 

Pada tabel 10 menunjukan dengan PK 150 yang mana lebih besar daripada 

PM yaitu 100. PT Hutama Karya (Persero) mengalami lebih bayar jika 80% 

transaksi dengan pemungut PPN dan mengalami kurang bayar jika 80% dengan 

PKP. 

Tabel 11: Simulasi Transaksi PT. Hutama Karya Jika Bertransaksi dengan 

Pemungut PPN dan PKP Jika PK Lebih Kecil daripada PM dan Terdapat 

Pembagian Transaksi 

Kondisi 7: Jika total PK 50 dan 80% transaksi dengan pemungut PPN, 20% 

dengan PKP. Jika PM 100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

40 10 100 LB= 90 

Kondisi 8: Jika total PK 50 dan 20% transaksi dengan pemungut PPN, 80% 

dengan PKP. Jika PM 100 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

PK dipungut 

Pemungut PPN 

10 40 100 LB= 60 

Sumber: Data diolah, 2018 

 Pada tabel 11 menunjukan dengan PK 50 yang lebih kecil daripada PM yaitu 

100. PT. Hutama Karya (Persero) mengalami lebih bayar karena memang pada 

dasarnya jika PM lebih besar daripada PK maka akan mengalami lebih bayar 
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dalam kondisi ini baik 80% ke pemungut PPN dan PKP hasilnya sama yaitu 

lebih bayar. Tetapi lebih bayar yang dialami lebih besar jika lebih banyak 

persentasi transaksinya dengan pemungut PPN. 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui ketika PT. Hutama Karya (Persero) 

lebih banyak bertransaksi dengan pemungut PPN maka potensi lebih bayar 

PPN lebih besar dibandingkan dengan bertransaksi dengan PKP. Namun, 

bertransaksi dengan PKP juga bisa saja lebih bayar ketika PM lebih besar 

daripada PK.   

Fasilitas yang bisa digunakan Wajib Pajak jika mengalami lebih bayar 

adalah kompensasi dan restitusi lalu jika Wajib Pajak memenuhi kreteria 

tertentu bisa memperoleh fasilitas berupa pengembalian pendahuluan. Tetapi 

PT. Hutama Karya belum menggunakan pengembalian pendahuluan tersebut. 

PT. Hutama Karya (Persero) mengalami lebih bayar setiap tahunnya dan 

menjadi lebih besar karena adanya kebijakan BUMN sebagai pemungut PPN 

karena PT. Hutama Karya (Persero) juga bertransaksi dengan BUMN lain. 

Setiap bulan PT. Hutama Karya (Persero) melakukan kompensasi terlebih 

dahulu lalu ketika sekira dirasa siap mengenai administrasi dan kelengkapan 

barulah PT. Hutama Karya (Persero) mengajukan restitusi. Alasan PT. Hutama 

Karya (Persero) melakukan kompensasi terlebih dahulu adalah untuk 

menghindari risiko dikoreksi atau ditolak dalam proses pemeriksaan mengenai 

pengkreditannya, maka dari itu PT. Hutama Karya (Persero) mempersiapkan 

terlebih dahulu bahwa secara administrasi SPT sudah benar dan datanya juga 

sudah valid. 
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Permasalahan yang ada dalam proses restitusi yaitu mengenai konfirmasi 

Pajak Masukan yang terjadi akibat lawan transaksi tidak melaporkan bahwa 

pajak yang tertang sudah dipungut dan disetor sehingga menjadi koreksi dalam 

pemeriksaan. Lalu mengenai Pajak Keluaran yang sudah dipungut oleh 

pemungut PPN tetapi pemungut PPN tidak memberikan bukti setor sehingga 

timbul koreksi dan PT. Hutama Karya (Persero) harus menyetorkan lagi Pajak 

Keluarannya. Terkait restitusi PT. Hutama Karya (Persero) mengatakan bahwa 

prosesnya tidak berat hanya dari sistemnya saja yang memberatkan Wajib 

Pajak karena menggunakan konfirmasi dan konfirmasi juga memerlukan proses 

yang lama. 

2. Evaluasi Dampak Lebih Bayar PPN terhadap Arus Kas Perusahaan dan 

Opportunity Cost. 

a. Simulasi Arus Kas BUMN Bidang Jasa Konstruksi 

Lebih bayar PPN yang dialami oleh PT. Hutama Karya (Persero) memang 

berdampak pada arus kas perusahaan meskipun dampaknya kecil. PT. Hutama 

Karya (Persero) juga tidak menggunakan fasilitas Wajib Pajak Patuh atau PKP 

berisiko rendah yang terdapat dalam undang-undang KUP pasal 17. Jika PT. 

Hutama Karya (Persero) tidak memperoleh hasil restitusi 100% maka akan terjadi 

penurunan NWC perusahaan dan penunrunan NWC perusahaan menurut 

Syamsuddin (2011:206) semakin kecil net working capital akan semakin besar 

risiko untuk berada dalam keadaan technical insolvency (ketidakmampuan 

membayar kewajiban-kewajiban lancar/utang-utang pada saat jatuh tempo) yang 

dihadapi oleh perusahaan. 
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b. Perhitungan Opportunity Cost 

Jika PT. Hutama Karya (Persero) tidak mengalami lebih bayar bulan Januari, 

Februari dan Maret dan mendepositokannya selama 9 bulan dengan bunga 6% 

perbulan maka mereka bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 24.872.900.000 di 

bulan ke-9. Jika lebih bayar tidak terjadi maka sebesar Rp. 152.000.000.000 akan 

digunakan untuk kepentingan operasional yang mana untuk mempercepat proyek-

proyek milik PT. Hutama Karya (Persero) dan menambah investasi berupa jalan 

tol yang lebih cepat juga terwujud sebagai modal bagi PT. Hutama Karya 

(Persero).  

3. Evaluasi dampak lebih bayar terhadap biaya kepatuhan (cost 

compliance). 

a. Fiscal Cost 

Fiscal cost atau biaya yang berkaitan dengan uang terkait lebih bayar yang 

dialami oleh PT. Hutama Karya (Persero) adalah biaya gaji divisi pajak yang 

berjumlah 6 orang dengan rata-rata gaji 5,5 juta sampai 6 juta itupun bukan 

hanya mengurusi lebih bayar saja atau biaya gaji tersebut tidak spesifik untuk 

mengurusi lebih bayar PPN saja. Lalu biaya untuk memperkerjakan kuasa 

hukum jika mengajukan banding dengan rata-rata harga antara 3 juta sampai 

3,5 juta perberkas, jumlah terkas tergantung dengan yang diajukan dalam 

banding. Jika PT. Hutama Karya (Persero) tidak harus sampai dengan 

banding maka PT. Hutama Karya (Persero) akan menghemat pengeluaran 

mereka jika diasumsikan setiap bulan mereka harus mengalami lebih bayar 
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dan sampai ke ranah banding berarti ada 12 berkas dan perbekasnya 

diasumsikan 3 juta. Mereka bisa menghemat Rp. 36.000.000 

b. Time Cost 

Biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan restitusi adalah 

sebagai berikut:  

1) Waktu pembetulan SPT Masa PPN adalah seminggu, pembutulan SPT 

Masa PPN PT. Hutama Karya (Persero) mendelegasikan satu orang 

saja dan hal tersebut juga sudah termasuk gaji karena pembetulan SPT 

Masa PPN untuk pengerjaannya tidak sampai lembur. Seminggu yang 

dimaksudkan adalah estimasi dari PT. Hutama Karya (Persero) dalam 

pengerjaan pembetulan SPT Masa PPN. 

2) Waktu penyiapan berkas adalah sekitar 9 sampai 12 bulan, untuk 

mengejakannya seluruh pegawai divisi pajak PT. Hutama Karya 

(Persero) dikerahkan untuk melakukan pemeriksan berkas seperti 

faktur pajak, SSP dan lain sebagainya untuk meminimalkan koreksi 

pada saat pemeriksaan. Jumlah pegawai pajak yang ada di Kantor 

Pusat yaitu 6 orang. Mengenai penyiapan berkas bisa jadi lembur dan 

untuk lembur pegawai pajak menerima yaitu sebesar Rp. 30.000 per 

jam di 2 jam pertama dan di jam ketiga yaitu Rp. 17.500 berlaku juga 

di jam seterusnya. 

3) Waktu proses restitusi adalah 9 sampai 12 bulan, tergantung atau 

kondisional dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pidak DJP, 

dan proses pemeriksaan bergantung juga pada proses konfirmasi yaitu 
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pencocokan data bahwa data tersebut benar adanya. Pelaksana dari 

PT. Hutama Karya (Persero) yang ikut dalam proses pemeriksaan 

adalah 2 orang dan tidak ada tambahan biaya seperti lembur jadi 

terkait biaya juga sudah termasuk kedalam gaji. 

4) Waktu pembahasan laporan hasil pemeriksaan dibawah 7 hari dengan 

kisaran antara 3 hari sampai 5 hari, bergantung pada proses 

pembuktian pemeriksaan sampai PT. Hutama Karya (Persero) setuju 

dengan hasil yang dilaporkan sebagai hasil pemeriksaan. Pelaksana 

dari pembahasan laporan hasil pemeriksaan dari PT. Hutama Karya 

adalah 2 orang dan terkait pembahasan laporan hasil pemeriksaan juga 

tidak sampai lembur dan itu berarti untuk hal ini sudah termasuk gaji 

pegawai. 

5) Selanjutnya waktu yang diperlukan untuk keberatan adalah 6 bulan, 

dan jika banding adalah 1 tahun, bergantung pada proses pemeriksaan 

ulang yang berarti DJP melakukan proses konfirmasi ulang karena 

mungkin ada hasil pemeriksaan yang berubah atau terlewat sehingga 

dilakukan proses konfirmasi ulang. Mengenai pelaksana yang 

ditugaskan berjumlah 2 orang dari PT. Hutama Karya (Persero) dan 

tidak ada lembur yang berarti mengenai biaya juga sudah termasuk 

kedalam gaji. 

Alasan PT. Hutama Karya (Persero) melakukan penyiapan berkas selama 9 

sampai 12 bulan agar semua berkas siap dan datanya valid agar tidak ada 

koreksi pada saat pemeriksaan. Jika PT. Hutama Karya (Persero) tidak 
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mengalami lebih bayar mereka bisa menghemat waktu mereka selama kurang 

lebih satu tahun untuk keperluan yang lain. Mengenai segi biaya pengeluaran 

seperti pengurusan berkas PT. Hutama Karya (Persero) harus mengeluarkan 

uang lebih bagi pegawai pajak untuk meyiapkan berkas-berkas terkait 

restitusi. Jika tidak mengalami lebih bayar PT. Hutama Karya (Persero) dapat 

menghemat uang tersebut untuk keperluan lain. 

 

c.  Psychological Cost 

Biaya psikologis (antara lain berupa stres atau ketidaktenangan, 

kegelisahan, ketidakpastian) yang terjadi dalam proses pelaksanaan restitusi 

hasilnya tidak ada secara khusus untuk menangani lebih bayar PPN 

perusahaan. Alasannya lebih bayar tidak berdampak kepada psycological cost 

adalah karena PT. Hutama Karya (Persero) mengaku tidak mengalami 

penurunan kesehatan pada saat melakukan restitusi. Meskipun PT. Hutama 

Karya (Persero) sudah menyiapkan biaya kesehatan bagi semua pegawainya 

termasuk pegawai divisi pajak. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Withholding Tax System sebagai 

sistem pemungutan pajak. BUMN memiliki dua peran dalam kebijakan 

pemungutan PPN yaitu sebagai Pemungut PPN dan sebagai Wajib Pajak. 

Permasalahan yang dialami oleh BUMN sebagai Pemungut PPN adalah: 

1.  Keterlambatan setor yang diakibatkan dari sistem tersentralisasi 

penyetoran dan pelaporan PPN. Keterlembatan tersebut juga bisa 

disebabkan oleh faktor internal perusahaan atau faktor eksternal 

perusahaan yaitu lawan transaksi atau Wajib Pajak. Namun sistem 

sentralisasi tersebut sebenarnya guna memudahkan pengawasan. 

2.  Adanya pihak yang tidak mau dipungut oleh BUMN dengan alasan takut 

pajak yang sudah dipungut tidak disetorkan. 

3.  Ketika ada proyek di pedalaman atau pelosok karena umumnya lawan 

transaksi disana belum PKP sehingga tidak bisa memungut PPN. 

4.  Pada saat proses pemeriksaan restitusi ada lawan transaksi tidak 

melaporkan PPN yang sudah dipungut sehingga menjadi koreksi bagi 

Pemungut PPN (BUMN) ketika proses pemeriksaan. 

5.  Dapat mempengaruhi produktivitas withholder (Pemungut PPN) atau 

dalam hal ini BUMN, dengan asumsi bahwa jika BUMN tidak menjadi 

Pemungut PPN mereka bisa memperpanjang umur permbayar transaksi 
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sementara ketika menjadi Pemungut PPN mereka melakukan pembayaran 

di depan. 

Sementara itu permasalahan yang dihadapi BUMN ketika menjadi Wajib Pajak 

dalam pemungutan PPN adalah: 

1.  Lebih bayar PPN yang dialami ketika lebih banyak bertransaksi dengan 

Pemungut PPN.  

2.  Pada saat pemeriksaan restitusi ada Pajak Keluaran yang sudah dipungut 

oleh Pemungut PPN tetapi pemungut PPN tidak memberikan bukti setor 

sehingga timbul koreksi dan perusahaan harus menyetorkan lagi Pajak 

Keluarannya. 

3.  Jika mengalami lebih bayar dan proses restitusi lama akan menggangu 

cashflow yang nantinya akan menggangu produktivitas. 

Lebih bayar PPN yang dialami oleh BUMN karena lebih banyak bertransaksi 

dengan Pemungut PPN memang berdampak pada arus kas perusahaan terlebih 

jika BUMN belum menggunakan fasilitas berupa pengembalian pendahuluan. 

Meskipun dampak yang ada masih terbilang kecil. Lebih bayar PPN juga 

berdampak terhadap biaya kepatuhan atau cost of compliance. Sisi fiscal cost 

yaitu BUMN harus merekrut kuasa hukum jika mengajukan banding. Sisi time 

cost pengurusan lebih bayar tersebut memakan waktu kurang lebih 1 tahun untuk 

mendapatkan kelebihan pembayaran PPN tersebut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1.  BUMN bidang jasa konstruksi diusahakan menggunakan fasilitas 

pengembalian pendahuluan agar lebih bayar tidak berdampak terhadap 

arus kas perusahaan. Bekerja sama dengan AR supaya terbangun sistem 

yang baik sehingga tidak lagi ada keterlambatan setor. Menyimpan semua 

bukti setor guna proses konfirmasi pemeriksaan sehingga ketika lawan 

transaksi tidak setor BUMN bidang jasa konstruksi bisa menunjukan 

bahwa atas transaksi tersebut sudah disetor. Terakhir yaitu langsung 

meminta bukti setor kepada pemungut PPN ketika transaksi sudah selesai. 

2.  Direktorat Jendreal Pajak. diharapkan memberikan solusi bagi BUMN 

yang setiap tahunnya mengalami lebih bayar dikarenakan lebih banyak 

bertransaksi dengan pemungut PPN. Pada saat pemeriksaan seharusnya 

bagi pemungut PPN yang sudah punya bukti setor tidak di koreksi dalam 

pemeriksaan.  

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan data dan waktu yang dialami oleh 

peneliti. Berikut adalah keterbatasan penelitian ini: 

1.   Data lebih bayar bayar PPN satu tahun tidak dapat diperoleh karena data 

tersebut termasuk data rahasia. 
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2.   Data keuntungan yang diperoleh dari investasi perusahaan berupa jalan 

tol sulit didapatkan karena menurut narasumber tidak dapat dihitung 

angka. 

3.   Data pendukung dari biaya kepatuhan karena sebagian besar biayanya 

sudah masuk operasional sehingga sulit memisahkan dengan dana yang 

khusus terkait pengurusan restitusi. 

4.   Pada saat wawancara kesulitan pembedaan istilah pemungutan PPN 

umum dengan pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pemungut PPN. 
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LAMPIRAN 

A. Data Sekunder 

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT. Hutama Karya (Persero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

2. Tabel Penerimaan PPN oleh Pemungut PPN dari Tahun 2011 sampai 

dengan 2017 

Tahun Penerimaan 
Jumlah Rupiah Penerimaan PPN 

oleh Pemungut PPN 

2011 Rp. 281.007.009.017.804 

2012 Rp. 318.650.106.699.098 

2013 Rp. 365.946.380.891.281 

2014 Rp. 393.284.493.528.247 

2015 Rp. 410.295.399.959.953 

2016 Rp. 396.390.671.743.826 

2017 Rp. 464.468.819.110.355 

 

3. Tabel Jumlah BUMN Konstruksi yang Lebih Bayar PPN di Tahun 

Terima SPT 2017 

Jumlah Wajib Pajak BUMN 

Konstruksi KLU 41-43 yang 

terdaftar sampai dengan tahun 2016 

Jumlah Wajib Pajak BUMN yang 

Lebih Bayar Tahun Terima SPT 

2017 

1302 15 
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B. Izin Riset 

1. Izin Riset di PT. Hutama Karya (Persero) 
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2. Izin Riset di DJP Pusat 
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3. Izin Riset di KPP Wajib Pajak Besar Empat. 
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