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ABSTRAKSI

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber utama pendanaan
berasal dari penerimaan pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan guna
memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak.
Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini mengalami banyak pro dan kontra.
Sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan menganalisis kebijakan
pemungutan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pemilik usaha (UMKM)
apakah telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari asas revenue productivity, asas
keadilan (keadilan horizontal dan vertikal), dan asas kemudahan administrasi
(certainty, convenience, efficiency, dan simplicity). Pendekatan penelian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian bersifat deskriptif.
Data penelitian berupa data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemungutan pajak
bagi UMKM memenuhi asas revenue productivity, asas convenience, dan
simplicity, namun tidak memenuhi asas certainty, efficiency, dan asas keadilan
baik horizontal maupun vertikal. Adanya ketimpangan terhadap pemerintah dan
wajib pajak, peneliti memberikan berupa saran alternatif pengenaan pajak bagi
UMKM. Alternatif yang dibuat adalah dengan mengganti dasar pengenaan pajak
satu persen dari omzet menjadi pengenaan satu persen dari penghasilan netto.

Kata kunci: kebijakan pemungutan pajak, UMKM, asas-asas pemungutan pajak
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ABSTRACT

Indonesia is developing country with the main source for funding comes
from tax revenue. The Government Regulation No. 46 Year 2013 was published to
maximize national income derived from tax revenue. Many pros and cons when
this Government Regulation was published. Based on that, the author conducted
this study to analyze the taxation policy on Government Regulation No.46 Year
2013 toward business owners or Small Medium Enterprises (SMEs) whether in
accordance with the taxation principles. The taxation principles used on this study
consists of the revenue productivity principles, equity principles (horizontal and
vertical), and ease of administration principles (certainty, convenience, efficiency,
and simplicity). The research approach used on this study were qualitative and
descriptive while the data were primary and secondary.

Based on the research result, it is known that the taxation policy fulfill
revenue productivity, convenience, and simplicity principles but it does not fulfill
the certainty, efficiency, equity (horizontal and vertical) principles. Due to the
imbalance amongst government and tax payer, the author gives alternative
suggestion taxation for SMEs. The alternative suggestion was made to replace
one percent taxation from omzet into one percent from net income.

Keywords : tax policy, SMEs, the taxation principles



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani dengan asal kata ‘oikosnomos’

atau oikonomia’ yang artinya ‘manajemen urusan rumah-tangga’, khususnya

penyediaan dan administrasi pendapatan. (Sastradipoera, 2001: 4). Namun sejak

penggunaan kekayaan sumberdaya secara fundamental perlu diadakan efesiensi,

maka dalam bahasa modern istilah ‘ekonomi’ tersebut menunjuk terhadap prinsip

usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ekonomi pada umumnya adalah untuk memenuhi

kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama kebutuhan primer.

Pengertian ilmu ekonomi yang dikutip oleh Abdullah (1992: 5) dalam

bukunya adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan

manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah; pertama, tentang “kebutuhan” 

yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat

dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua,

tentang “pemuas kebutuhan” yang memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya. Aspek

yang kedua inilah menurut Lipsey (1981: 5) yang menimbulkan masalah dalam

ekonomi, yaitu karena adanya suatu kenyataan yang senjang, karena kebutuhan

manusia terhadap barang dan jasa jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak

barang-barang dan jasa-jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka

ataupun terbatas. Itulah sebabnya maka manusia di dalam hidupnya selalu



berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian. Definisi ini nampaknya

begitu luas sehingga sulit untuk dipahami secara spesifik.

Sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya (manusianya) yang

tidak terbatas memiliki sistem ekonomi sendiri-sendiri. Sistem ekonomi

merupakan cara suatu negara untuk mengatur kehidupan ekonominya dalam

rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara

tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk

tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain ideologi atau falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri

bangsa, serta struktur ekonomi.

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai

dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya

Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda

dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara

lainnya. Indonesia telah beberapa kali berganti sistem ekonomi di ordenya.

Setelah masa Reformasi hingga saat ini, pemerintah melaksanakan sistem

ekonomi berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem ekonomi yang

mengedepankan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Sistem perekonomian Indonesia, sebagai negara yang masih berkembang, harus

mengedepankan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak untuk mencapai

kesejahteraan bangsa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan

usaha yang bersentuhan langsung dengan rakyat. UMKM juga telah



menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dari

pertumbuhannya yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementrian

Koperasi dan UMKM jumlah UMKM tahun 2009 sebesar 52.764.603 unit, dan

meningkat 3.769.989 unit di tahun 2012 dengan jumlah UMKM sebesar

56.534.592 unit.

Peningkatan jumlah UMKM yang signifikan di Indonesia, mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM merupakan usaha yang

memiliki efisiensi tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Hal ini yang

membuat UMKM dapat bertahan dalam kondisi krisis. UMKM merupakan sektor

yang penting dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian di

Indonesia. UMKM merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang

cukup besar di Indonesia. Seperti data yang dilansir oleh Kementrian Koperasi

dan UMKM PDB atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar 3.466.393,3 (dalam

Rp. Milyar), tahun 2011 sebesar 4.303.568,5 (dalam Rp. Milyar), dan tahun 2012

sebesar 4.869.568,1 (dalam Rp. Milyar).

Tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia dengan tingginya sumbangan

PDB yang diberikan, bukan berarti tidak memiliki permasalahan. Permasalahan

utama yang sedang dihadapi oleh UMKM saat ini yaitu masalah finansial, sumber

daya manusia, dan akses pemasaran. Permasalahan finansial terlihat dari

kurangnya akses pendanaan yang legal serta bunga modal yang yang diberikan

tinggi. Tingginya bunga modal dengan tingkat laba UMKM yang relatif rendah

mengakibatkan UMKM kesulitan dalam membayar pinjaman bunga modal

tersebut. Sedangkan permasalahan sumber daya manusia yang dialami UMKM



yaitu minimnya tenaga yang berkompeten mengenai tata kelola bisnis serta

minimnya pengetahuan informasi teknologi.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak akan tumbuh dengan baik dan

maksimal apabila tidak didukung oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang

dibutuhkan adalah pemerintah sebagai penerbit kebijakan. Pemerintah diharapkan

dapat memberikan kebijakan yang dapat membantu meringankan beban UMKM

sebagai tulang punggung perekonomian negara ini.

Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah seharusnya dapat memihak

masyarakat biasa. Rum Riyanto dalam makalahnya mengatakan, “Sebagai unit

usaha yang mendominasi pasar Indonesia, UMKM membutuhkan banyak sumber

dana untuk berkembang. Di sekitar tahun 2005, akses sumber pembiayaan dari

lembaga-lembaga keuangan formal masih dipandang sebagai hambatan besar

terhadap perkembangan UMKM. Walau begitu, komitmen pemerintah pada

pembiayaan UMKM sekarang telah menghapus hambatan tersebut. Hal ini

ditunjukkan oleh data tahun 2009. Setidaknya bagi high-end SME (UMKM yang

menantang bisnis baru, yang didirikan dan dioperasikan oleh wirausahawan

dengan motivasi tinggi untuk sukses dan inovasi dan mencakup start-up dan

emerging business), sebagian besar dana UMKM berasal dari bank (68.4%) dan

perusahaan keuangan (38,9%), sementara sisanya dari keluarga, kerabat, teman,

dan peminjam uang (14,7%), dan program pemerintah (14,7%). Sekarangpun,

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah berfokus pada UMKM dalam penyediaan

modal lewat berbagai skema kredit.”



UMKM memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah meyakini pertumbuhan jumlah UMKM serta PDB yang

disumbangkan ke negara, dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Tergantungnya Indonesia terhadap pajak dalam penopang perekonomian negara,

memicu pemerintah khususnya Direktur Jendral (Dirjen) Pajak meningkatkan

pemasukan pajaknya dengan membentuk peraturan baru. Salah satu yang menjadi

sasaran Dirjen Pajak, adalah pemilik usaha (UMKM).

Wacana penerbitan peraturan perpajakan UMKM mengalami pro dan

kontra. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai pertimbangan, pada tanggal 12

Juni 2013 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan

mulai diberlakukan pada 1 Juli 2013. Penerbitan PP Nomor 46 ini lagi-lagi

mengalami pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, dalam www.pajak.go.id

Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan, “Buruh-buruh pabrik yang

berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil

bila UMKM tidak mau bayar pajak, padahal omset mereka miliaran dalam

setahun?”. Satu hal yang sering dilupakan, berdasarkan ketentuan perpajakan, PPh

tidak mengenal pengecualian dalam pemungutannya, kecuali jika jumlah

penghasilan Wajib Pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selain itu, menurut Rum Riyanto dalam makalahnya dijelaskan terdapat dua

alasan mengapa UMKM wajib membayar pajak. Alasan pertama, diwajibkan oleh

Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki

penghasilan untuk membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk

perpajakan bagi UMKM. Undang-undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak

Penghasilan, UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. Alasan yang kedua adalah ketergantungan

pembangunan pada pajak. Di masa Orde Baru, sumber utama pembangunan

adalah pinjaman dari luar negeri. Hal ini terbukti memunculkan krisis ekonomi

yang tinggi dan menjadi salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru. Di masa

reformasi, sumber utama pembangunan Indonesia berasal dari pajak. Tahun 2009

saja, 70% penerimaan negara berasal dari pajak.

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh final dengan tarif sebesar

satu persen dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib

Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu

tahun. Selain itu, penting untuk dicermati berbagai pengecualian dalam aturan ini

antara lain pengenaan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak ditujukan bagi

Wajib Pajak yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar

pasang serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Hal ini diperjelas

dengan pernyataan Dirjen Pajak bahwa aturan ini tidak menyasar pelaku usaha

seperti para pedagang kaki lima. (www.pajak.go.id).

Alasan utama diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 guna mempermudah

pemilik usaha dalam membayarkan pajaknya. Pada penelitian terdahulu

mengangkat tentang analisis pemungutan pajak terhadap UMKM apakah telah

sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Pada penelitian terdahulu diketahui



bahwa  UU  No.36  Tahun  2008  tidak  memenuhi  asas  administrasi  (certainty,

convenience, efficiency, dan simplicity). Hasil penelitian tersebut timul sebuah

pertanyaan, “apakah dengan adanya PP 46 Tahun 2013 dapat memenuhi ketiga

asas tersebut?”.

Penerbitan  PP  46  Tahun  2013  memiliki  beberapa  permasalahan,  jika

diaplikasikan. Salah satu permasalahan yang bisa dirasakan oleh UMKM, adalah

masalah  terbebaninya  UMKM  dalam  pembayaran  kredit  bank.  Seperti  yang

dilansir dalam Koran Radar Malang edisi Selasa 4 Juni 2013 dikatakan:

“KETUA  unit  pelaksana  teknis  satuan  tugas  daerah  Konsultan
Keuangan Mitra Bank (UPT Satgasda KKMB) Kantor Bank Indonesia
(KBM) Malang, yang menjadi mitra UMKM, Sunardi sepakat jika
perberlakuan pajak satu persen itu memberatkan. Apalagi jika benar
perhitungan pajak itu diambil dari omzet.

Sunardi mengatakan, “kalau perhitungan itu berdasarkan laba bersih,
mungkin bisa diterima. Tapi kalau dari omzet atau hasil penjualan, ptu
(pajak) besar sekali,” kata dia. Ambil contoh, jika omzet UMKM itu Rp
100 juta setahun, maka pajak yang harus dibayarkannya adalah Rp 1 juta.
Padahal, sekalipun omzetnya Rp 100 juta, tidak berarti margin
keuntungan yang didapatkan UMKM itu besar.

Ia pun sepakat bahwa UMKM pasti akan terbebani dengan adanya
pajak itu. “Margin keuntungan akan berkurang,” ujar dia. Bahkan, tidak
menutup kemungkinan, kemampuan UMKM dalam membayar cicilan
kreditnya di perbankan bakal berkuran. Apalagi, ditengah
membengkaknya biaya operasional, akibat naiknya tarif daftar listrik,
hingga kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nantinya”.

Koran  Radar  Malang  edisi  yang  sama  juga  melansir  permasalahan

UMK yang selama ini terjadi, yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap

pertumbuhan UMKM. Seperti diungkapkan dibawah ini:

Andre Lim, pemilik usaha miniature rumah tradisional M2D (Mikro
Market Desain) mengatakan, enam tahun menjalankan M2D, perhatian
pemerintah terhadap UMKM seperti dirinya terbilang minim. Awalnya,
M2D masuk dalam keanggotaan dinas UMKM Kota Malang. “saya jadi
anggota, walaupun anggota pasif saja,” ujar dia. M2D pun sempat
beberapa kali ikut pameran yang difasilitasi oleh dinas UMKM.



Oktober  lalu,  M2D  juga  ikut  pameran  di  Jakarta  yang  difasilitasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. “Tapi kesannya waktu itu mereka
tidak niat,” ujar dia. Dengan koordinasi yang kacau, sejumlah produk
yang dibawa M2D pun gagal dipamerkan. Pun demikian, dengan masuk
menjadi anggota dinas UMKM, ia berharap mendapatkan banyak
kemudahan. “seperti akses untuk bisa mendapatkan data dan foto rumah
adat Joglo di Solo. Tapi, sampai sekarang tidak ada kabarnya,” kata dia.
Karena itulah, dengan minimnya perhatian dari pemerintah itu, ia sampai
kehilangan respek. Respeknya juga bisa makin berkurang lagi, jika nanti
pajak satu persen benar-benar diberlakukan untuk UMKM.

Permasalahan  lain  yang  menjadi  pertanyaan  ketika  peraturan  tersebut

diaplikasikan, adalah bagaimana akurasi pajak yang dilaporkan UMKM kepada

Dirjen Pajak. Pertanyaan tersebut muncul, dikarenakan proses pembayaran pajak

UMKM hanya melalui bank atau ATM dan langsung membayarkan pajaknya

tanpa ada pelaporan catatan akuntansi (keuangan) UMKM.

Seperti yang ditulis oleh dirjen pajak pada leaflet Pembayaran PPh Final PP

Nomor 46 Tahun 2013, dikatakan:

“Apa tujuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparan;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk   berkontribusi dalam

penyelenggaraan negara.”

Pada salah satu tujuan dituliskan mengedukasi masyarakan untuk transparan.

Tujuan tersebut memunculkan pertanyaan berikutnya, “bagaimana bisa

transparan, jika tingkat kepercayaan masyarakat (pemilik UMKM) tidak begitu

percaya kepada pemerintah?”. Kebanyakan pemilik UMKM belum mengetahui

mengenai peraturan perpajakan dan perhitungan pajaknya. Apalagi, sebagian

UMKM yang telah terdaftar sebagai WP-Badan masih belum dapat menjalankan

usaha dengan baik, apalagi melakukan manajemen kas yang baik untuk membayar



pajaknya. UMKM akan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan laba

akibat kurangnya SDM mengenai pengetahuan tentang pajak dan akuntansi.

Upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM melalui

pemberian tarif pajak UMKM perlu diapresiasi. Namun, pemberian fasilitas

terhadap UMKM tersebut perlu dikaji ulang menggunakan prinsip-prinsip dalam

pemungutan pajak. Asas yang menjadi prinsip dasar dan harus dimiliki dalam

sebuah kebijakan pemungutan pajak, adalah revenue productivity principle, asas

keadilan, dan asas kemudahan administrasi (ease of administration principles).

Revenue Productivity Principle adalah asas yang menjadi dasar pemerintah

dalam menentukan besaran pemungutan pajak sebagai pendapatan negara yang

nantinya digunakan untuk memenuhi belanja negara. Revenue Productivity

Principle merupakan asas yang menjadi dasar pemerintah, sedangkan asas yang

memihak pada kepentingan masyarakat sebagai subjek pajak adalah asas keadilan.

Keadilan merupakan hak bagi subjek pajak yang berfungsi untuk dipergunakan

sesuai dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki setiap wajib pajak (WP). Asas

kemudahan admininstrasi adalah asas yang dapat mempengaruhi WP guna

melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya. Suatu sistem

administrasi yang berbelit dan menyulitkan akan mempengaruhi tingkat

kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya, karena sistem yang

sederhana dan mudah dimengerti serta efisien dan efektif akan meringankan

beban WP.



Permasalahan-permasalah yang telah dipaparkan di atas, membuat peneliti

ingin menganalisis tentang kebijakan pemungutan pajak PP Nomor 46 tahun 2013

terhadap pemilik usaha (UMKM) apakah telah sesuai dengan asas-asas

pemungutan pajak, serta bagaimana sistem pemungutan pajak dalam pelaksanaan

PP Nomor 46 Tahun 2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah

dilaksanakan oleh Rima Nur Annisa (2012) adalah fokus penelitian serta metode

penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menganalis Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 khususnya pasal 17 dan 31E dengan metode penelitian kualitatif

dengan metode pengumpulan data studi literatur. Sedangkan penelitian ini

terfokus pada PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan metode penelitian deskriptif

kualitatif yang menggunakan data wawancara dan studi literatur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat

merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah analisis tentang kebijakan pemungutan pajak PP Nomor 46

Tahun 2013 terhadap UMKM jika ditinjau dari perspektif asas-asas

pemungutan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang kebijakan pemungutan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

terhadap UMKM jika ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat  atas  penelitian  yang  dilakukan  atas  kebijakan  perpajakan bagi

UMKM dapat dirasakan dalam hal teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan analisis

terhadap kajian pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi UMKM. Penelitian

ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih

lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi UMKM.

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang

terkait tentang kebijakan pemungutan pajak penghasilan bagi UMKM.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai kajian oleh policy maker dalam

merumuskan suatu kebijakan perpajakan yang sesuai dengan asas-asas

pemungutan pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan

sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat

nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi,

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/

walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata

banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton

memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan

kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau

sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang

terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.



Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert

Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk

dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup

banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1)

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2)

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll

sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 2) menyebutkan bahwa kebijakan publik

ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat,

baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi

kehidupan masyarakat.

Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapaun yang

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan”

dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga

merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama

dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).



Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah

publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan

(2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang

strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik

merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh

pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan

secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan

definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the

whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam

sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini

disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political

system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan

sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah

tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di

kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat

selama waktu tertentu.



Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang

mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik dirumuskan pemerintah dalam berbagai sektor penting

negara. Dalam bidang ekonomi, kebijakan publik suatu negara diwijudkan dalam

kebijakan moneter dan fiskal.

2.1.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh

pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan

pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Kebijakan Fiskal juga merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk

mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan

pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara, serta pengeluaran dan

pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan

menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah



uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan

pajak.

Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy”

biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang

anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya

perekonomia. Anggran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa hasil

pemungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure”

dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal

meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau

memperkecil jumlah pemungutan pajak, memperbesar atau memperkecil

“government expenditure”,   dan   atau   memperbesar   atau   memperkecil

“government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya

perekonomian.

Kebijakan Fiskal menurut Sukirno (2003) adalah langkah-langkah

pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam

perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang

dihadapi. Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang

pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila

penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah

mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain; pertumbuhan

ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.



Menurut Nopirin, Ph. D. (1987), kebijakan fiskal terdiri dari perubahan

pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi

besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah

budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran

transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.

Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat

kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang

dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk

mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada

sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum

dalam APBN.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan fiskal adalah

pada pendapatan nasional. Rahardja dan Manurung (2001) mengungkapkan

bahwa kebijakan fiskal yang ditentukan oleh pemerintah akan mempengaruhi

keseimbangan perekonomian nasional. Pajak merupakan instrumen dari kebijakan

fiskal tepatnya pada sisi pendapatan dalam APBN. Rahardja dan Manurung

(2001) juga mengungkapkan bahwa besarnya pajak yang diterima pemerintah

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola

laku produksi dan atau konsumsi.

Perpajakan memiliki dua instrumen, yaitu penetapan basis pajak dan

penetapan tarif pajak. Kebijakan pajak dilakukan untuk mendorong kinerja

ekonomi suatu negara. Pertimbangan mengenai kebijakan pajak harus

dipertimbangkan dengan baik dengan melihat kondisi perekonomian suatu negara.



Kebijakan pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan riil makin

rendah atau harga barang semakin mahal, namun jika nilainya negatif (subsidi)

pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga output dan

input menjadi lebih murah. (Rahardja dan Manurung, 2001)

2.2 Tinjauan Umum Perpajakan

Pendapatan dalam struktur APBN Indonesia didominasi oleh sektor pajak.

Pada tahun 2012 sektor pajak memberikan pendapatan kurang lebih sebesar 78,8

persen.  Pajak  merupakan  struktur  penting  dalam  menopang  perekonomian

Indonesia.

2.2.1 Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu

sendiri, menurut Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011: 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam Waluyo, (2009: 2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari  kedua  definisi  di  atas  terdapat  persamaan  pandangan  atau  prinsip

mengenai  pajak.  Perbedaan  mengenai  kedua  definisi  tersebut  hanya  pada



penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.

2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.

3) Dapat dipaksakan.

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara

langsung dapat ditunjuk.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki kedudukan yang signifikan dalam perekonomian suatu

negara. Ilyas dan Burton (2004) menjelaskan mengenai fungsi pajak antara lain

yaitu:

1. Fungsi keuangan negara (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber keuangan

  pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Apabila terdapat sisa,

maka akan digunakan sebagai tabungan pemerintah atau investasi

pemerintah.

2. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mengatur tujuan-tujuan tertentu yang

letaknya di bidang keuangan.



3. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu

penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan

pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang menekankan lebih pada unsur

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini terlihat misalnya

diberlakukannya tarif progresif kepada masyarakat sehingga masyarakat

dengan tingkat penghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga ssistem (Mardiasmo,

2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1) Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

2) Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



2.2.4 Tata Cara pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:6) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan

tiga cara berikut ini:

1. Stelsel Nyata (riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya

diperoleh oleh wajib pajak. Dengan demikian, pajak baru dapat dipungut

akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.

2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut

tergantung bunyi Undang-Undang. Misalnya anggapan bahwa penghasilan

tahun sekarang sama dengan penghasilan tahun lalu, sehingga pada awal

tahun sudah dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel riil dan stesel anggapan. Pengenaan pajak dilakukan

pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun dilakukan

koreksi.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006) pengelompokan pajak dibagi atas:

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan



atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah serta Bea Materai.

B.Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak

restoran, pajak reklame, pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

2.2.6 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar oleh negara untuk

memungut pajak. Beberapa teori tersebut antara lain sebagai berikut

(elib.unikom.ac.id):

1. Teori Asuransi

Kewajiban Negara adalah melindungi warga negaranya, dari segala bentuk

ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa, harta bendanya



terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus

memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara. Pajak disini dianggap sebagai

premi, seperti premi asuransi. Kelemahan dari teori asuransi ini adalah :

 Negara tidak memberi ganti rugi jika Wajib Pajak menderita kerugian jiwa

atau harta benda. 


 Negara sebagai Penerima pajak tidak memberikan kontraprestasi secara

langsung kepada wajib Pajak, sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri 

2. Teori kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak

berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara.

Bahwa penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada

tingkat kepentingan rakyat kepada Negaranya termasuk masalah kepentingan

akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Makin besar kepentingan

penduduk kepada Negara maka makin besar pula perlindungan Negara

kepadanya, dan makin berhak pula negara memungut pajak dari rakyatnya.

Teori ini kurang tepat karena:

 Tidak ada standar, atau pedoman baku yang dapat mengukur kepentingan

seseorang yang membayar pajak besar dengan yang membayar pajaknya

kecil dan orang yang tidak membayar pajak. 


 Apakah penggunaan jalan umum yang sudah baik hanya boleh dilalui oleh

orang yang telah bayar pajak. Apakah petani miskin yang membutuhkan

perlindungan harus membayar pajak terlebih dahulu. 


 Ditinjau dari unsur utama dari definisi pajak yaitu bahwa unsur pajak salah 



satunya adalah tidak ada kontraprestrasi atau imbalan secara langsung

kepada wajib pajak yang telah membayar pajak pada negara maka

adanya kontraprestasi secara langsung pada teori kepentingan ini seperti

yang telah dijelaskan diatas telah menggugurkan eksistensi pajak itu

sendiri.

3. Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak

 Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam

kenyataannya sejak dahulu sudah ada, dan diakui eksistensinya baik oleh

penduduk maupun oleh negara lain.   Maka penduduk wajib berbakti

pada negara, wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara. 


 Penganut teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara

dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi basic atau dasar bagi

negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya. 

Teori ini mendukung asas keadilan dalam pemungutan pajak.

4. Teori gaya pikul

 Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya

didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya,

dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti

pada teori Kepentingan. 


 Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar

pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh

penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah

dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban 



kehidupan lainnya.  

Di Indonesia ajaran teori ini diterapkan kepada Wajib Pajak dengan tidak

langsung mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya.

  Tetapi pajak dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Penghasilan

Neto Fiskal yaitu Penghasilan Bruto dikurangi pengurang (biaya-biaya yang

diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian dikurangi (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi).

5. Teori Gaya beli

 Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara

memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara

dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali

ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi,

pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil,

aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada

efek yang ditimbulkannya, karena efek pemungutan pajak yang

ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat

maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. 


 Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung

kesejahteraan masyarakat dan negara itu sendiri. Negara memiliki

wewenang dan keabsahan memungut pajak. Negara dapat memanfaatkan

kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan

negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali

pada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. 



6. Teori Pembangunan

 Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan. Pajak

dipungut negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan

pengertian tentang tujuan suatu negara yaitu masyarakat yang adil,

makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan. 


 Pembangunan seperti itu tentunya tidak dapat dilakukan seperti

membalikkan telapak tangan, pembangunan membutuhkan begitu banyak

biaya dan pengorbanan. Untuk itu negara memiliki keabsahan,

wewenang untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena

tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya

rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan,

dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. 

2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang

mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :

Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims menurut Adam Smith dalam

bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas

pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

 Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan):

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 



kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara  tidak boleh bertindak

diskriminatif terhadap wajib pajak.

 Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi

hukum. 


 Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu

atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib

pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima

penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

 Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak 

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan

pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

 Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan

besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka

semakin tinggi pajak yang dibebankan. 


 Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 


 Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 


 Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu

dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama

(diperlakukan sama). 



 Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-

kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak 

sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Asas-asas pemungutan pajak menurut Fritz Neumark terdiri dari 4 (empat),

yaitu terdiri dari:

1. Reveneue Productivity adalah prinsip yang menyangkut dua hal yakni, the

principle of adequancy adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya

dapat menjamin penerimaan negara untuk menjamin seluruh pengeluaran,

sedangkan yang dimaksud dengan the principle of adaptability adalah

hendaknya sistem perpajakan bersifat fleksibel untuk menghasilkan

penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan

mendadak negara seperti bencana alam nasional, tanpa menimbulkan

kegoncangan dalam bidang ekonomi rakyat.

2. Sosial Justice adalah suatu sistem yang baik hendaknya memperhatikan

keadaan sosial, yaitu suatu sistem perpajakan yang memperhatikan the

principle of universality, the equality principle (orang-orang yang berada

dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang

yang sama pula), the ability to pay principle (jumlah beban pajak yang

dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuanya untuk memikul beban

pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada

individu yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga kerugian yang timbul

sebagai pengenaan pajak akan menjadi sama), dan principle of redistribution

adalah distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat



untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan

oleh mekanisme pasar bebas.

3. Economic Goals adalah pajak dipergunakan sebagai alat membantu mencapai

tujuan-tujuan ekonomi. Dengan kebijakan fiskal, kegiatan ekonomi dapat

lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa

resesi. Hal ini dapat tercapai dengan merubah tarif pajak maupun dasar

pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi

harga, pengangguran, dan produksi.

4. Ease of Administration and Compliance adalah suatu sistem perpajakan yang

baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk

mematuhinya. Prinsip ini terperinci dalam 4 (empat) persyaratan yakni dapat

diapahami, tidak menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda,

tetapi harus menimbulkan kejelasan. Undang-undang perpajakn tidak boleh

sering berubah dan bila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah pada

konteks pembaharuan undang-undang perpajakan secara umum dan

sistematis. Biaya-biaya penghitungan, penagihan, dan pengawasan pajak

harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten pada tujuan-tujuan

pajak yang lain. Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak

memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan

pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan

memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.



Asas-asas pemungutan pajak yang diungkapkan oleh Fritz Neumark lebih

lengkap, karena memiliki sudut pandang dari sisi pandang pemerintah maupun

masyarakat.

Banyak sekali pandangan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai asas-

asas yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu kebijakan perpajakan. Setiap

pembuatan kebijakan perpajakan harus dapat mengakomodir kepentingan

pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan.

Banyaknya asas yang harus dipeneuhi, peneliti memilih tiga asas yang dirasa

dapat mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat. ketiga asas

tersebut, yaitu: revenue productivity principle, asas keadilan, dan asas kemudahan

administrasi (ease of administration principles). Selain dapat mengakomodir

pemerintah dan masyarakat, ketiga asas tersebut sudah mencakup sebagian besar

asas-asas pemungutan pajak tersebut.

2.3.1 Revenue Productivity Principle

Asas Revenue Productivity merupakan asas yang lebih cenderung kepada

kepentingan pemerintah karena asas ini merupakan asas terpenting dalam

memperoleh pendapatan. Meski demikian, dalam implementasinya perlu

memperhatikan bahwa jumlah pungutan pajak tidak mengganggu pendapatan

ekonomi dari masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Fritz Neumark bahwa

dalam sistem pemungutan pajak juga seharusnya dapat menjamin penerimaan

negara agar dapat membiayai semua pengeluaran (principle of adequacy). Hal

tersebut juga diungkapkan oleh Rosdiana dan Tarigan yang berpendapat seperti



yang dikutip oleh Mansury berikut ini:

“.....maka the Revenue-Adequacy Principle adalah asas pajak dapat
tercapai, bahkan sering dianggap oleh pemerintah yang bersangkutan
sebagai asas yang terpenting. Untuk apa memungut pajak kalau
penerimaan yang dihasilkan tidak memadai. Untuk apa susah payah
memikirkan agar pajak yang dipungut berkeadilan dan, pajak yang
dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang
perekonomian” (Rosdiana dan Tarigan, 2005:128).

Asas revenue productivity ini memiliki standar tertentu pada tiap negara,

tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat yang ada di negara tersebut.

Pajak seharusnya mampu menjamin pembiayaan semua pengeluaran pemerintah,

namun  pada  dasarnya  pemungutan  pajak  yang  optimal  tidak  hanya  dengan

mendapatkan jumlah penerimaan dana yang memadai tetapi juga dapat memenuhi

asas  keadilan  dari  kedua  belah  pihak,  yakni  masyarakat  dan  pemerintah  itu

sendiri. Principle of adequecy dapat dikaitkan dengan konsep tax ratio, dimana

setiap negara menginginkan tax ratio yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan

tetapi tetap tidak melakukan intervensi yang terlalu tinggi terhadap perekonomian

masyarakatnya. Daya dukung pemerintah terhadap masyarakat dapat dilihat dari

sejauh mana intervensi pemerintah dalam menetapkan sumber-sumber pajak.

2.3.2 Equity Principle

Asas equity (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata.

Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya

untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya

dari negara. Namun, meskipun diakui bahwa prinsip keadilan merupakan suatu

hal yang   mutlak   diperlukan,   terdapat   berbagai   pendapat   dalam   upaya

penerapannya.



Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut

dana dari masyarakat (transfer of resources). Ada dua macam asas keadilan dalam

pemungutan pajak yang sangat terkenal yaitu: Benefit Principle Approach dan

Ability to Pay Principle Approach. Dikatakan pemungutan pajak itu adil menurut

pendekatan benefit principle adalah dalam suatu sistem perpajakan yang adil,

maka setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang

dinikmatinya dari kegiatan pemerintah. Untuk memungkinkan pembebanan pajak

melalui pendekatan ini, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya manfaat yang

dinikmati Wajib Pajak yang bersangkutan dari kegiatan pemerintah yang

memerlukan pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan pajak tersebut. Indonesia

jelas tidak mungkin menganut pendekatan benefit principle ini, karena diyakini

pemerintah akan kesulitan dalam menentukan kontra prestasi yang harus diberikan

kepada masing-masing pembayar pajak (expenditure) yang harus proporsional

dengan manfaat yang diterima pemerintah (revenue). Pungutan dalam bentuk

retribusi adalah dana yang dipungut dengan melalui pendekatan benefit principle

ini. Sebagai contoh, setiap pemerintah menyediakan fasilitas jalan bebas

hambatan, untuk penggunaan fasilitas ini, pemakai jalan bebas hambatan,

diwajibkan untuk membayar biaya dengan tarif tertentu tergantung klasifikasi

kendaraan yang dipakai. Jelas bahwa pemakai jalan bebas hambatan

mengorbankan sejumlah pengeluaran untuk manfaat sepadan-menggunakan jalan

bebas hambatan yang langsung disediakan oleh pemerintah. Benefit principle pada

dasarnya hanya mungkin diterapkan atas kegiatan pemerintah dibidang public

utilities. Oleh karena itu diperlukan prinsip pendekatan keadilan yang lain dalam



hal pemungutan pajak (Mangoting, 2001:143- 144).

Prinsip pemungutan pajak yang lain adalah the ability to pay principle.

Prinsip ini terlihat lebih relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan

pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan

pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-

masing. Penerapan prinsip ability to pay di Indonesia terkait dengan penggunaan

tarif progresif dalam menentukan pajak penghasilan terutang. Tarif progresif ini

diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Prinsip keadilan dibidang perpajakan juga dibedakan antara keadilan

vertikal dan keadilan horizontal. Berikut ini akan diuraikan persyaratan apa yang

harus dipenuhi agar suatu kebijakan perpajakan telah diterapkan asas keadilan

perpajakan.

2.3.2.1 Asas Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila beban

pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan

yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis

penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut equal treatment for the

equals (Mansury, 1996:10). Pemungutan pajak penghasilan dianggap memenuhi

keadilan horizontal apabila memenuhi:

1. Globality: Semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari

keseluruhan kemampuan membayar atau 'the global ability to pay; oleh

karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.



2. Nett Income: yang menjadi ability to pay adalah jumlah netto setelah

dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk

mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan Wajib

Pajak. Jadi yang dipakai untuk biaya tersebut bukan merupakan tambahan

kemampuan ekonomis.

3. Personal exemption: untuk Wajib Pajak Orang Pribadi suatu pengurangan

untuk memelihara diri Wajib Pajak harus diperkenankan, untuk

mengurangkan jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan hidup layak

(PTKP) bagi dirinya sendiri dan anggota keluarganya dalarn menghitung

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

4. Equal treatment for the equals: jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi

definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarip

pajak yang sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber

penghasilan (Mansury, 1996:12).

Rosdiana dan Tarigan juga mengemukakan pendapat Musgrave and

musgrave dalam Public Finance in Theory and Practice, bahwa suatu

pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak

yang berada dalam "kondisi" yang sama diperlakukan sama (equal treatment for

the equals) (Rosdiana dan Tarigan, 2005:124).



2.3.2.2 Asas Keadilan vertikal

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-

orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak

penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan

unequal treatment for the unequals (Mansury, 1996:10). Syarat-syarat keadilan

vertikal adalah :

1. Unequal treatment for the unequals : yang membedakan besarnya tarif adalah

jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan

ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis

penghasilan.

2. Progression: apabila jumlah penghasilan Wajib Pajak lebih besar, dia harus

membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang

persentasenya lebih besar (Mansury, 1996:12).

2.3.3 Ease of Administration

Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya

dan mudah pula untuk mematuhinya. Seperti yang diungkapkan oleh Kurniawan

(2010) dalam artikelnya yaitu, administrasi perpajakan berperan penting dalam

sistem perpajakan di suatu negara. Sukses tidaknya pemerintah dalam

pemungutan pajak tergantung pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

administrasi perpajakannya. Dalam pemungutan pajak, asas ease of

administration sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam

membayar atau menyetorkan pajak terutangnya. Sistem administrasi perpajakan

yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan kerugian-kerugaian yang



membuat pemungutan pajak terasa semakin membebankan bagi wajib pajak. Hal

ini tentu akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk melaksanakan

kewajibannya sebagai warga negara.

Banyak ahli yang memiliki pandangan mengenai prinsip apa saja yang

termasuk dalam cakupan ease of administration. Rosdiana dan Tarigan (2005)

merumuskan prinsip yang masuk dalam cakupan ease of administration adalah

asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Peneliti memilih asas-asas

tersebut berkaca pada penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa asas-asas

tersebut telah mencakup semua esensi dari pandangan para ahli.

2.3.3.1 Certainity

Asas certainty (kepastian) menyatakan bahwa 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 itu harus dibayar.

Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak

(dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan

pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan

kewajibannya—antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan— serta

pelaksanaan hak-hak perpajakannya. Tanpa adanya prosedur yang jelas, Wajib

Pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban sera haknya, dan bagi fiskus, akan

kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan

oleh Wajib Pajak juga dalam melayani hak-hak Wajib Pajak. (Andria:



2008)

2.3.3.2 Convenience

Asas convenience (kemudahan atau kenyamanan) menyatakan bahwa saat

pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan atau

memudahkan” Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan

lain seperti saat menerima bunga deposito. Asas ini juga menyangkut pula pada

aspek saat yang tepat untuk membayar pajak. Rosdiana dan Tarigan (2005: 135)

menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat

yang menyenangkan atau memudahkan wajib pajak. Misalnya pajak dibayarkan

pada saat memperoleh penghasilan. Asas convenience bisa juga dilakukan dengan

cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara

berangsur-angsur setiap bulan (seperti Pajak Penghasilan Pasal 25). Dengan

demikian, pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak tidak terlalu berat dalam

membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu

tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu bahwa di Indonesia, Direktorat

Jenderal Pajak berusaha keras untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat

membuat wajib pajak merasa nyaman dalam menjalankan kewajibannya.

Langkah-langkah yang ditempuh Dirjen Pajak di antaranya dengan menyediakan

drop box SPT di beberapa lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan

perkantoran, sehingga wajib pajak tidak lagi perlu mengantre di kantor pelayanan

pajak, dan menghemat biaya transportasi. Selain itu, pengembangan sistem

administrasi berbasis online juga membuat pekerjaan membayar atau menyetor



pajak menjadi lebih mudah.

2.3.3.3 Efficiency

Asas Efficiency  dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari 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. Dari sisi Wajib Pajak, sistem

pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib

Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of compliance nya

rendah (Andria: 2008).

Pada penelitian terdahulu yang mengutip Rosdiana dan Tarigan (2005)

menyatakan bahwa efisiensi dapat dilihat dari sisi fiskus dan wajib pajak. Dari sisi

wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang

dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat ditekan

seminimal mungkin. Dari sisi fiskus, istilah yang lebih tepat digunakan untuk

mengukur efisiensi adalah administrative cost dan enforcement cost.

Administrative cost merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan. Enforcement cost terkait

dengan biaya penegakan hukum dan keadilan yang dapat berupa biaya

pelaksanaan pemeriksaan, biaya pelaksanaan penagihan, biaya pelaksanaan

penyandraan, dan lain sebagainya.



Dari sudut pandang fiskus, terdapat keterkaitan antara asas efficiency dengan

revenue productivity. Tax revenue yang diperoleh suatu negara melalui sistem

pemungutan pajak dapat dikatakan optimal jika tax revenue dapat diperoleh

seefisien mungkin.

Menghitung cost of taxation yang dipikul oleh wajib pajak, perlu digunakan

paradigma yang lebih luas diantaranya yaitu sacrifice of income, distortion cost,

dan compliance cost. Sacrifice of income merupakan pengorbanan wajib pajak

untuk meyisihkan atau mengurangi penghasilan yang seharusnya bisa diterima

lebih besar ataupun digunakan untuk keperluan lain bila tidak ada pungutan pajak.

Distortion cost berhubungan dengan dampak pemungutan pajak terhadap proses

produksi suatu entitas bisnis. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan strategi

dalam proses produksi dan faktor-faktor produksi karena adanya pajak tersebut.

Sedangkan compliance cost adalah biaya atau beban yang dapat diukur dengan

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

nilai (intangible) yang harus ditanggung oleh wajib pajak berkaitan dengan proses

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan yang harus ditanggung

oleh wajib pajak sehubungan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak

perpajakan. Compliance cost dibagi lagi menjadi tiga yakni direct money cost,

time cost, dan physic cost. Direct money cost merupakan biaya yang harus

dikeluarkan dalam bentuk uang secara langsung untuk melakukan kewajiban

perpajakan, misalnya jasa konsultan pajak, akuntan, transportasi, dan lain-lain.

Time  cost merupakan  waktu  yang  harus  diluangkan  oleh  wajib  pajak  untuk



mengurus proses pembayaran pajak, misalnya mengisi formulir, mengisi SPT

mengajukan banding dan lain sebagainya. Sedangkan physic cost merupakan

dampak emosional yang dirasakan wajib pajak ketika menjalankan proses

pembayaran pajak.

2.3.3.4 Simplicity

Asas Simplicity  pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti,

jelas, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun

suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

Dalam sistem pajak penghasilan, terdapat suatu metode penghitungan pajak yang

disebut presumptive tax atau deemed taxable income, dimana dalam menghitung

pajak penghasilan yang terutang, Wajib Pajak diberi kemudahan untuk

menghitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang

sifatnya hanya merupakan asumsi atau perkiraan. Metode penghitungan semacam

ini jauh sederhana dibandingkan dengan ketentuan penghitungan pajak

penghasilan pada umumnya yang membutuhkan pembukuan yang lengkap dan

akurat. Kesederhanaan ini terlihat dari cara penghitungan penghasilan neto. Jadi,

yang diperlukan oleh Wajib Pajak adalah pencatatan saja (Andria: 2008).

2.4 Wajib Pajak

Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.



2.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran

pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan

Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak

tertentu.Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak

badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan

diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib

pajak orang pribadi (WP-OP) dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara

wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak

orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak

orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak

badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak

(NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan

Irianto, 2011). Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat

yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai

dilakukan.

Berdasarkan defenisi wajib pajak diatas maka wajib pajak merupakan Orang

pribadi, atau Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang



mendaftarkan  diri  yang  melakukan  penghitungan, pembayaran  dan  pelaporan

sesuai ketentuan perpajakan. (Rosdiana dan Irianto, 2011) Menggambarkan skema

batas waktu pendaftaran menjadi wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi di

indonesia sebagai berikut:

Gambar 2.1

Batas waktu pendaftaran bagi WP OP di Indonesia

Kewajiban Mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang
Pribadi menjalankan usaha atau

pekerjaan

1 (satu) bulan setelah saat
usaha mulai dijalankan

Wajib Pajak Orang Pribadi
Tidak menjalankan usaha Atau

pekerjaan bebas

Paling lambat pada akhir
bulan berikutnya, apabila

jumlah penghasilannya sampai
dengan satu bulan yang

disetahunkan telah melewati
Penghasilan tidak kena pajak

Sumber: Buku Tata cara perpajakan hal. 82 (Rosdiana &Edi, 2011)

2.4.2 Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu

antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka



Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak

(Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak).

A. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai

kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya

meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP atau KP2KP,

pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara

pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

Bagi UMKM baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, firma,

kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik) yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib

mendaftarkan sendiri ke KPP atau K2KP untuk memperoleh NPWP. UMKM

milik perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi

persyarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah orang

pribadi, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan

dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

B. Kewajiban  Pembayaran,  Pemotongan/  Pemungutan,  dan  Pelaporan

Pajak

Wajib Pajak UMKM (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib

melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.



C. Kewajiban dalam Hal Diperiksa

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap

Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan

fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah :

1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan   sesuai dengan

waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis   Pemeriksaan Kantor;

2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,   dokumen yang

menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelolah secara

elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus

untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan

untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolah secara elektronik;

3. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang

perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;

4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan;

5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik

khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;

6. memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.



D. Kewajiban Memberi Data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib

memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada

Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana

Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan

sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang

berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga,

asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan

informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang

dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau

kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data

transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan

dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar

Direktorat Jenderal Pajak.

2.4.3 Hak-Hak Wajib Pajak

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP), WP juga

memiliki beberapa haknya. Hak yang dimiliki oleh WP antara lain (Buku Panduan

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak):

A. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil



dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar

atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan

1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini

dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak melalui dua cara :

1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT),

2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan   kepada Kepala

KPP.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan

pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima

bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

B.  Hak dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan

menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.



Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:

 Meminta Surat Perintah Pemeriksaan 

 Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa 

 Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan   pemeriksaan 

 Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT 


 Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam   batas

waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana

disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan

pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung

sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka

Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

  Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang

dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan

Hasil Pemeriksaan.

C. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat

mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika

Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat



ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan

tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang

dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan

kembali ke Mahkamah Agung.

Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis

ketetapan yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal

dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bungan, dan kenaikan.

D. Hak-Hak Wajib Pajak Lainnya

 Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak   


Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas

segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat

Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping

itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang

mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli

bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk

membantu pelaksanaan undang- undang perpajakan.   


Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain : 


 Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen   lainnya yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak; 


 Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; 



 Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan   perpajakan

yang berlaku.  

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka

kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari

atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran   


Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan menunda pembayaran pajak. 

 Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan 


Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh

Orang Pribadi. 

 Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25 


Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan

besarnya angsuran PPh Pasal 25. 

 Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 


Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak

yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu

lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi

Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela

kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak 



terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten),

pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

 Hak Untuk Pembebasan Pajak 


Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pembebasan atas pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan. 

 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 


Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh

dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh

sejak tanggal permohonan. 

 Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah 


Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah

atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang

diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh

pemerintah. 

 Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan 


Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu

diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu

yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara,

Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun

yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. 



Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan

Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan

perolehan bahan baku (Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak).

2.5 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan

dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak

(www.gajimu.com).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh

meliputi :

 Orang pribadi 

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak 

 Badan 


Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk

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



yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.

 Bentuk usaha tetap (BUT). 


BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan

di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,

yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan,

kantor perwakilan, pabrik, gudang, dll. 

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan pasal 3 UU No. 36 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan :

 Kantor perwakilan negara asing 

 Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain di luar

pekerjaannya tersebut. 


 Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi

tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia 



 Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat: bukan

Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia.

Subjek pajak akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib

Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan. Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam objek

pajak menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan



badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan

yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan

harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota. Keuntungan karena

likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau

pengambilalihan usaha. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,

bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang

g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

n. Premi asuransi

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri



dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Objek

Pajak adalah :

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badanamil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan

para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya

wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Warisan

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib



Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 UU PPh.

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna dan asuransi beasiswa.

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan

di Indonesia.

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai.

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang

tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi

kolektif.

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia.

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih



lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5.1 Pajak Penghasilan untuk UKM

Pajak  Penghasilan  (PPh)  bersifat  final  dengan  tarif  1  persen, untuk

pendapatan tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

46  Tahun  2013 dikenakan  pada  semua  wajib  pajak baik perorangan  maupun

badan (kecuali berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT)) dengan peredaran bruto

yang memenuhi kriteria di bawah ini dikenakan PPh final sesuai PP Nomor 46

Tahun 2013:

“Wajib pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak
termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
dengan peredaran bruto tidak rnelebihi Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun
fiskal.”

Peredaran bruto dalam bahasa dagang umum sering disebut “omzet”, sedangkan

dalam akuntansi disebut “pendapatan” (revenue) saja.



Cara menentukan besarnya peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar

menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, adalah semua pendapatan termasuk

pendapatan perusahaan cabang (bila ada), namun tidak termasuk pendapatan yang

telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan

pekerjaan bebas.

Misalnya:

a) Data pendapatan (revenue) PT. JAK pada tahun fiskal 2012 nampak sebagai

berikut:

Penjualan Rp 4,778,000,000 
Pendapatan Bunga Jasa Giro Rp25,000,000 
Total Rp 4,803,000,000

Simpulan: Dilihat dari totalnya, pendapatan PT. JAK sudah di atas 4,8 miliar.

Namun karena yang 25 juta berupa pendapatan jasa giro dan telah dikenakan PPh

final oleh pihak bank, maka peredaran bruto yang diperhitungkan hanya Rp

4,778,000,000, sehingga masuk kriteria wajib pajak yang dikenakan PPh Final

dengan tarif 1 persen, sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

b) Tahun fiskal 2012, data pendapatan PT. ABC yang berkantor pusat di

Tangerang memiliki data pendapatan sebagai berikut:

Penjualan di Kantor Pusat Rp 2,800,000,000
Penjualan di Cabang Daan Mogot Rp 1,200,000,000
Penjualan di Cabang Pal Merah Rp 1,795,000,000
Total Rp 5,795,000,000

Simpulan:  Total  pendapatan  PT ABC  termasuk  cabang  melebihi  4,8  miliar,

sehingga  TIDAK  memenuhi  kriteria  wajib  pajak  yang  dikenakan  PPh  Final

dengan tarif 1 persen.

c)  Tahun fiskal  2012,  data  pendapatan  Tuan  Hartono  Budhi,  pemilik



Minimarket UD Kencana dan Toko Bangunan UD Makmur, adalah sbb:

Penjualan Minimarket UD. Kencana Rp 2,100,000,000
Penjualan Toko Bangunan Minimarket Rp 2,650,000,000
Pendapatan dari Pekerjaan Bebas Rp  250,000,000
Total Rp 5,000,000,000

Simpulan: Total pendapatan Tuan Hartono Budhi memang melebihi 4,8 miliar

dalam satu tahun fiskal. Namun karena pendapatan dari pekerjaan bebas tidak

dihitung, jadinya belum melewati Rp 4,8 miliar, sehingga memenuhi kriteria

untuk dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen.

Lebih  jauh  mengenai  “Jasa  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan  Bebas”,  PP

Nomor 46 Tahun 2013 ini juga merinci jasa pekerjaan apa saja yang tergolong

sehubungan dengan pekeraan bebas dan jasa apa yang tidak. Maksud dari “jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas” dalam hal ini adalah jasa yang dihasilkan

oleh seorang:

 Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 


 Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan dan

peragawati, pemain drama, dan penari. 

 Olahragawan. 

 Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 

 Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

 Agen iklan. 

 Pengawas atau pengelola proyek. 



 Perantara (makelar/calo). 

 Petugas penjaja barang dagangan. 

 Agen asuransi. 

 Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau

penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 

Pendapatan jasa di atas tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peredaran

bruto WP melebihi atau tidak melebihi 4,8 miliar.

Sedangkan pendapatan yang diperhitungkan dalam menentukan “peredaran

bruto tidak melebihi 4,8 miliar” adalah penadapatan yang berupa:

 Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium,

penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan

lain sebagainya. 

 Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

 Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau

hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. 

 Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 

WP orang pribadi (WPO) yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan PP

ini adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang

dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang

menetap maupun tidak menetap; dan

2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang



tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Misalnya: Pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di

trotoar, dan sejenisnya.

Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai PPh Final sesui

ketentuan dalam PP ini, melainkan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana biasanya.

Sedangkan WP Badan yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan

ketentuan PP ini adalah:

1. WP Badan yang belum beroperasi secara komersial; atau

2. WP Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara

komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.8 miliar.

WP yang masuk kriteria ini tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan ketentuan

dalam PP ini, melainkan dikenakan PPh sesuai dengan Undang-Undang Pajak

Penghasilan sebagaimana biasanya.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan, sesuai dengan PP Nomor 46

Tahun 2013 ini, adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan besarnya

PPh final dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan 1 persen.

Misalnya: Menggunakan contoh (a) sebelumnya, dimana PT. JAK telah diketahui

memiliki peredaran bruto Rp 4,778,000,000 (artinya belum melebihi 4,8 miliar

setahun). Jika pendapatan PT JAK di bulan Juli 2013 sebesar Rp 315,000,000,

sementara ada pendapatan jasa giro sebesar Rp 5,000,000 di dalamnya, maka:

PPh Final = DPP x Tarif  PPh Final = (Rp 315,0000,000 - Rp 5,000,000) x



1%  PPh Final = Rp 310,000,000 x 1%  PPh Final = Rp 3,100,000

Apabila pada suatu bulan ternyata pendapatan WP telah melebihi 4,8 miliar,

maka akan dicontohkan sebagai berikut:

Misalnya: Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak DJP pada tahun 2013,

peredaran bruto PT. XYZ belum mencapai 4.8 miliar, sehingga mulai Januari

2014 dikenakan PPh Final tarif 1 persen. Nah, apa yang terjadi jika total

pendapatan kumulatif PT. XYZ di bulan Juni 2014 ternyata telah melebihi 4.8

miliar?

Menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, PT. XYZ tetap dikenakan PPh Final

tarif 1 persen hingga tahun fiskal 2014 berakhir. Baru akan dikenakan PPh sesuai

dengan UU PPh di tahun fiskal berikutnya, yakni 2015.

Sedangkan, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan

dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP tetap dapat dikreditkan terhadap

PPh yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh dan peraturan

pelaksanaannya.

WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini dan menyelenggarakan

pembukuan, dapat melakukan kompensasi kerugian (Lost Carry Forward) dengan

penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final, dengan ketentuan sebagai berikut:

 Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun fiskal berikutnya berturut-turut

sampai dengan 5 (lima) tahun fiskal. 


Misalnya: Jika PT. JAK mengalami kerugian pada tahun fiskal 2010, maka

kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun 



fiskal 2011 sampai dengan 2015.

 Tahun fiskal dikenakannya PPh final berdasarkan PP ini tetap diperhitungkan

sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas. 


 Misalnya: Jika PT. JAK pada tahun fisal 2014 dikenai PPh Final berdasarkan

ketentuan PP ini, maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung

sampai dengan tahun fiskal 2015. 


 Kerugian pada suatu tahun fiskal dikenakannya PPh final berdasarkan PP ini

tidak dapat dikompensasikan pada tahun fiskal berikutnya. 


Misalnya: Jika PT. JAK pada tahun fiskal 2014 dikenai PPh Final

berdasarkan PP ini dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka

atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan tahun fiskal

berikutnya. 

2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sector riil yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Sektor ini mempunyai kontribusi besar terhadap perputaran uang di masyarakat

karena jumlahnya yang cukup besar. UMKM dari berbagai bidang usaha dan

tersebar di seluruh Indonesia dengan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi dalam

negeri mencapai 60 persen.

2.6.1 Pengertian UMKM

Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  definisi  yang



berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan

undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan  kekayaan  dan  hasil  penjualan,  menurut  Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh   juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki  hasil  penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga



ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh

  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  2.500.000.000,00  (dua

milyar lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp

  50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan

kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga

kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan

19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99

orang (Susanti, 2009)

Nurhayati (2011) menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi



yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu:

1. World Bank : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ± 30 orang,

pendapatan per tahun US$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US$ 3 juta.

2. Di Amerika : UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan

mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.

3. Di Eropa : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan

pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang,

dikategorikan usaha rumah tangga.

4. Di Jepang : UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan

retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-

300 juta.

5. Di Korea Selatan : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ≤ 300

orang dan aset ≤ US$ 60 juta.

6. Di beberapa Asia Tenggara : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja

10-15 orang (Thailand), atau 5-10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang

(Singapura), dengan modal ± US$ 6 juta.

Bank  Indonesia  (2011)  mengemukakan  terdapat  beberapa  negara yang

mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

1. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga

49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50-99 orang untuk usaha menengah)

2. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro)

3.  Kolombia  (kurang dari  10  orang untuk  usaha  mikro, antara  10-50  orang

  untuk usaha kecil, dan antara 51-200 orang untuk usaha menengah)



4. Maroko (kurang dari 200 orang)

5. Brazil (kurang dari 100 orang)

6.  Algeria  (institusi  non  formal  memiliki  jumlah  karyawan  kurang  dari  10

  orang).

Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang

menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM

berkaitan dengan dasar hukum. Afrika Selatan contohnya, menggunakan

kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai

ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM

berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica

menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total

aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan

tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran asset. Sedangkan Republik

Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok

ukur. Tunisia memiliki klasifikasi yang berbeda di bawah peraturan yang berbeda,

namun terdapat konsensus umum yang mendefinisikan UMKM berdasarkan

jumlah karyawan.

Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda

dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika

Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik,

manufaktur, dan konstruksi. Sedangkan Argentina menetapkan bahwa sektor

industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda



dalam klasifikasi usaha. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang

manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah

penjualan tahunan (Bank Indonesia, 2011).

2.6.2 Kewajiban Perpajakan bagi UMKM

Di tengah sulitnya UMKM masuk dan bermain di pasar, sebagian

masyarakat beranggapan miring kalau wacana pemberlakuan pajak akan semakin

mempersulit UMKM. Walau begitu ada dua alasan mengapa UKM harus

dikenakan pajak.

1. Diwajibkan oleh Undang-Undang

Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan

untuk membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk perpajakan bagi

UMKM. Undang-undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan,

UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjuanal Atas Barang Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

2. Ketergantungan Pembangunan pada Pajak

Di masa Orde Baru, sumber utama pembangunan adalah pinjaman dari luar

negeri. Hal ini terbukti memunculkan krisis ekonomi yang tinggi dan menjadi

salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru. Di masa reformasi, sumber utama

pembangunan Indonesia berasal dari pajak. Tahun 2009 saja, 70% penerimaan

negara berasal dari pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu



Penelitian terdahulu yang digunakan merupakan penelitian yang terkait

langsung dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dicantumkannya penelitian

terdahulu adalah untuk mengetahui penelitian yang telah digunakan oleh orang

lain, sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh

orang lain. Penelitian tersebut adalah:

 Rima Nur Annisa (2012) 

Penelitian yang berjudul, “Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak terhadap

UMKM Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak” ini memiliki

tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan pajak terhadap UMKM ditinjau

dari perspektif asas-asas pemungutan pajak. Kebijakan pemungutan pajak yang

dianalisis dikhususkan pada UU No. 36 Tahun 2008. Asas pemungutan pajak

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari asas revenue productivity, asas

keadilan (keadilan horizontal dan vertikal), dan asas kemudahan administrasi

(certainty, convenience, efficiency, dan simplicity). Metode penelitian yang

digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan

data studi literatur. Data penelitian berupa data sekunder. Berdasarkan hasil

penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemungutan pajak bagi UMKM memenuhi

asas revenue productivity dan asas convenience namun tidak memenuhi asas

certainty, efficiency, simplicity, dan keadilan baik horizontal maupun vertikal.

 Gandhys Resyniar (2014) 

Penelitian yang berjudul, “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) Terhadap Penetapan PP No. 46 Tahun 2013” memiliki tujuan untuk

mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap perubahan tarif dan dasar



perhitungann, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No.46

Tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi

dalam pembayaran pajak, serta sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang dilakukan

oleh Fiskus. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara

langsung dengan Para Pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. Dalam penelitian

ini dipilih 8 pengusaha UMKM sebagai informan. Metode yang digunakan dalam

pemilihan informan adalah dengan menggunakan metode purpose sampling.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak

setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku

UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat

membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar

pajaknya. (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam

Peraturan Pemerintah nomer 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat

untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut Pelaku UMKM

sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang

maksimal.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007:14) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang

berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang itu

sendiri. Cresswell (2002) dalam Anonym (2010) menjelaskan bahwa kualitatif

berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna dibalik

fakta. Kualitas, nilai, atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui

linguistik, bahasa, atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan

bukan berbentuk bilangan, angka, skor, atau nilai yang biasanya dianalisis dengan

perhitungan matematik atau statistik. Landasan teori dimanfaatkan sebagai

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar

penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil

penelitian secara mendalam. Seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba

(1982) dalam Anonym (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan



untuk membangun ideografik dari body of knowledge, sehingga cenderung

dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat

generalisasi, melainkan untuk membuat penjelasan mendalam atau eksploitasi atas

obyek tersebut. Sedangkan peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif

dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan

pemungutan pajak yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap

UMKM dengan asas-asas pemungutan pajak. Terdapat tiga perspektif asas

pemungutan pajak yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu revenue

adequacy principle, equity principle, dan ease of administration principle.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah

penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini memberikan gambaran

secara fakta dan aktual terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif

adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara

sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian

(Kasinius, 2011:13). Menurut Zuriah (2006:47), penelitian deskriptif adalah

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau

daerah tertentu, sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999:88), penelitian

deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang

diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau

perspektif lain.



Penelitian ini menggambarkan kebijakan pemungutan pajak yang tercantum

dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM berdasarkan perspektif asas-

asas pemungutan pajak. Selain menganalisis teori dalam PP Nomor 46 Tahun

2013, penelitian ini juga melakukan analisis proses pengaplikasiannya. Dimana

pada penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui apakah PP Nomor 46

Tahun 2013 ini telah memenuhi ketiga perspektif asas pemungutan pajak. Ketiga

perspektif tersebut adalah revenue adequacy principle, equity principle, dan ease

of administration principle.

3.3 Obyek Penelitian

Penelitian mengenai kesesuaian kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013

dengan asas-asas pemungutan pajak ini dilaksanakan pada KPP Madya Malang,

yang berlokasi di Malang Trade Center Kav. 1-6 Jalan Panji Suroso.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara). Data primer yang diperlukan dalam

penelitian ini berupa, hasil wawancara dengan KPP Madya Malang

mengenai proses pelaksanaan sistem untuk menjalankan PP Nomor 46

Tahun 2013.



2.  Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

dicatat pihak lain). Menurut Moleong (2006), sumber tertulis dapat dibagi

atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pibadi,

dan dokumen resmi. Sehingga secara tidak langsung data sekunder

merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan

responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang

dilakukan.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima

atau diperoleh Wajip Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

b. Dokumen proses pelaksanaan sistem untuk menjalankan PP Nomor 46

Tahun 2013.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh segala informasi

berkaitan dengan obyek penelitian yang diperlukan selama penelitian. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini

digunakan untuk mengetahui secara langsung obyek yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4

(empat), yaitu:



1. Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang

berkaitan dengan masalah yang dikaji. Beberapa literatur tersebut dapat

berupa pustaka cetak maupun elektronik. Studi literatur dalam sebuah

penelitian untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa

yang sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya,

kemudian seberapa berbeda penelitian yang akan kita lakukan. Penelitian

dengan menggunakan studi kepustakan penting dilakukan karena untuk

menghindari usaha yang sebenarnya sudah pernah dilakukan orang lain

dan bisa digunakan pada penelitian kita untuk menghemat waktu, tenaga

dan biaya. Studi pustaka juga bermanfaat untuk memberi arah penelitian

selanjutnya yang perlu dilakukan untuk melanjutkan misi penelitian.

(Sastrodiwiryo, 2010)

2. Wawancara

KPP Madya Malang menjadi objek yang peneliti wawancarai untuk

mendapatkan data mengenai pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Amirudin Jauhari, SE., MM.

sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan berupa data-data

yang diperoleh dari KPP Madya Malang. Data-data tersebut antara lain:

a. Proses perencanaan dalam pembentukan PP Nomor 46 Tahun 2013,

serta persiapan yang dilakukan KPP untuk pelaksanaan PP Nomor 46



Tahun  2013  ini  (baik  proses  sosialisasi,  hingga  edukasi  peraturan

tersebut kepada masyarakat khususnya pemilik UMKM).

b. Kemampuan penerimaan masyarakat, terhadap PP Nomor 46 Tahun

2013 setelah adanya proses sosialisasi dll.

c. Proses pelaksanaan sistem untuk menjalankan PP Nomor 46 Tahun

2013.

d. Proses kontrol sistem yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak untuk

memantau jalannya (implementasi) PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

e. Proses penilaian yang dilakukan oleh KPP, terhadap jumlah omzet

yang dilaporkan pemilik usaha (UMKM).

3.6 Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul nanti dapat berguna dalam memecahkan

permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan analisis atas data. Tujuan

analisis data adalah untuk mengelola data agar mudah dipahami dan dapat

diinterpretasikan serta mencerminkan hubungan antara masalah yang diteliti.

Menurut Patton dalam Moleong (2006), teknik analisis data adalah proses kategori

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan

uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di

antara dimensi-dimensi uraian.



Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu

analisis dengan cara mengumpulkan dan mendeskripsikan data non angka (data

kualitatif) yang dikaitkan dengan data lainnya untuk memperoleh gambaran baru,

gambaran yang sudah ada dan atau sebaliknya mengenai kejadian atau aktivitas.

Dalam Moleong (2006) dikatakan, bahwa bentuk analisis yang dilakukan pada

penelitian ini berupa penjelasan dan analisis tanpa menggunakan bentuk angka

statistik maupun yang lainnya. Analisis deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan cara bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam pembahasan

adalah:

1. Peneliti membaca beberapa literatur sebelum kemudian menyaringnya

menjadi informasi yang digunakan dalam penelitian.

2. Mengumpulkan data hasil wawancara dengan informan dan dokumen yang

didapatkan dari informan, kemudian disaring untuk memilih informasi

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Kemudian peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan

pemikiran subjektif peneliti.

4. Berikutnya menganalisis untuk memberikan sebuah kesimpulan atau saran

yang dapat diterapkan oleh KPP.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diberlakukan

sejak tanggal 1 juli 2013 ini, merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini mengenai peraturan pengenaan dan pembayaran

pajak bagi pemilik usaha dengan modal usaha tidak lebih dari 4,8 Miliar. (Tedja

dan Yoanita: 2013) mengungkapkan bahwa, dalam menetapkan suatu peraturan,

terdapat 3 (tiga) aspek yang dapat mempresentasikan cakupan perpajakan tersebut

yaitu Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak.

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak yang menjadi subjek dalam peraturan pemerintah ini adalah

wajib pajak perorangan maupun badan yang memiliki usaha, yang memiliki

peredaran bruto dan menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto

tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah)

dalam 1 (satu) tahun pajak. Tidak semua perorangan dan badan menjadi subjek

pajak dalam peraturan pemerintah ini, akan tetapi terdapat pengecualian atau yang

tidak termasuk dalam wajib pajak yang dimaksud peraturan pemerintah ini yaitu:

a. Wajib pajak perorangan yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat

dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap seperti

pedagang yang menggunakan gerobak sebagai tempat usahanya; dan

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang



tidak  diperuntukkan  bagi  tempat  usaha  atau  berjualan  seperti  pedagang

makanan keliling, asongan dan warung tenda;

b. Wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas yaitu ditegaskan adalah

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris;

pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/

peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan, penasihat, pengajar,

pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah,

agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaja

barang dagangan, agen asuransi, dan multilevel marketing atau penjualan

langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

c. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau yang dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh

peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus

juta Rupiah).

2. Objek Pajak

Seperti sudah tersurat dalam rangkuman Wajib Pajak, yang menjadi objek

peraturan pemerintah ini adalah pendapatan Wajib Pajak yang tidak melebihi Rp.

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun

pajak termasuk juga pendapatan cabang dari suatu badan. Yang tidak temasuk

dalam Objek Pajak dalam PP ini adalah:

a. pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final;

b. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti



gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,

pengacara, dan sebagainya;

c. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

d. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau

hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

e. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan bruto dalam dunia usaha adalah omzet sehingga yang menjadi objek

pajak hanya pada omzet wajib pajak saja.

3. Tarif Pajak

Besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam PP ini adalah 1% (satu

persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam PP ini

adalah dari jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulannya dikalikan dengan tarif

pajak sebesar 1% (satu persen). Misalnya “A” memiliki peredaran bruto sebesar

Rp. 4.567.890.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan

ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Pada bulan Agustus 2013, pendapatan “A”

sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) termasuk

pendapatan bunga sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) maka

perhitungan PPh final adalah sebagai berikut:

PPh final = (Rp. 350.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00) x 1%
= Rp. 340.000.000,00 x 1%
= Rp. 3.400.000,00

Oleh karena peredaran bruto “A” tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00

(empat milyar delapan ratus juta Rupiah) maka mulai Januari 2014, terhadap “A”



akan dikenakan tarif sebesar 1% (satu persen) atau diberlakukan PP ini.

Apabila “A” pada tahun 2014, peredaran brutonya melebihi Rp.

4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta Rupiah) pada bulan Oktober

2014 maka “A” tetap diberlakukan tarif Pajak Penghasilan sesuai peraturan

pemerintah ini sampai dengan tahun pajak 2014 berakhir dan akan dikenakan

Tarif Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

berikut seluruh perubahannya yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan, pada tahun pajak 2015.

Pajak terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima

atau diperoleh wajib pajak dapat dikreditkn terhadap pajak penghasilan yang

terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut di atas

berikut peraturan pelaksaannya.

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan

kompensasi kerugian (lost carry forward) dengan penghasilan yang tidak dikenai

Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut

sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak, misalnya “A” mengalami kerugian pada

tahun pajak 2015, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan

penghasilan pada tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020;



b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan

peraturan pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, misalnya : “A” pada tahun

pajak 2015 dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan peraturan

pemerintah ini, maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap

diperhitungkan sampai dengan tahun pajak 2016;

c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang

bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat

dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya, misalnya “A” pada tahun

pajak 2015 dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan peraturan

pemerintah ini dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka atas

kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan tahun pajak

berikutnya.

4.2 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pemerintah dalam membuat suatu peraturan pasti memiliki suatu tujuan.

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  KPP  Madya  Malang,  tujuan

terciptanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 antara lain, yaitu:

(Senin, 12 Mei 2014)

“Tujuan yang pertama, menjaring seluruh lapisan masyarakat untuk
membayarkan pajaknya. Hal ini bertujuan agar pendapatan yang berasal
dari sektor pajak dapat tercover, sehingga dapat memenuhi Anggara
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, UMKM merupakan
salah satu penopang perekonomian. Pemerintah memang tidak melihat
seberapa penghasilan yang dihasilkan oleh UMKM. Pemerintah memiliki
pertimbangannya sendiri dalam menjadikan UMKM sebagai objek pajak.
Pertimbangan tersebut yaitu menjaring sebanyak-banyaknya walaupun



jumlah pajak yang disetorkan sedikit, namun diharapkan dapat
memancing UMKM lainnya untuk membayarkan pajaknya. Sehingga
jumlah keseluruhan pajaknya dapat tercukupi. Ketiga, Meminimalisir
adanya underground ekonomi. Makna dari underground ekonomi ini,
yaitu banyak sekali pelaku ekonomi yang belum memiliki ijin dan
Nomor Penghasilan Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak terdeteksi
keberadaannya. Padahal mereka memiliki penghasilan yang cukup tinggi.
Keempat, Meminimalisir adanya free rider. Makna dari free rider ini,
yaitu seseorang yang menetap di Indonesia dan menikmati fasilitas yang
ada di Indonesia (jalan, jembatan, dll), namun tidak mau membayarkan
pajaknya. Kelima adalah Keadilan untuk pemerataan pajak.”

Proses  pelaksanaan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  ini,  terdapat  beberapa

tahapan. Tahapan tersebut  diantaranya,  yaitu: research, penetapan, sosialisasi,

pelaksanaan,  serta  kontrol.  Tahapan-tahapan  tersebut  memiliki  pertimbangan

masing-masing  dan  telah  dipikirkan  kekurangan  dan kelebihannya   oleh

pemerintah.

Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  di  KPP  Madya

Malang, research dilakukan sebelum terbentuknya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Research yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelum tercetusnya peraturan ini

adalah: (Senin, 12 Mei 2014)

“Pertama adalah, dari sisi UMKM merupakan bagian dari pelaku
ekonomi. Namun sebagai pelaku ekonomi dengan entitas tertinggi,
jumlah NPWP yang ada untuk kelas UMKM tidak sebanding dengan
jumlah entitas yang tinggi ini. Research yang kedua dari sisi penopang
perekonomian Indonesia. Negara Indonesia yang menganut sistem
ekonomi kerakyatan ini, memiliki jumlah entitas bisnis yang masuk
grade UMKM sangat tinggi sekali jumlahnya. Sehingga UMKM
merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Ketiga dari
sisi tax covery ratio, yang mana pembayar pajak dengan GDB Indonesia
masih kecil jika dibandingkan dengan negara lain.”

Hasil research yang ada digunakan oleh pemerintah sebagai acuan untuk

menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini menetapkan

bawasannya penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang



memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif pajak final satu

persen. Tarif satu persen ini dikenakan pada omzet penjualan bukan laba atau

pendapatan bersih.

Ditetapkannya pengenaan tarif pajak final satu persen ini dengan berbagai

pertimbangan.  Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  di  KPP  Madya  Malang

pertimbangan tersebut antaralain: (Senin, 12 Mei 2014)

“Pertimbangan yang   pertama   adalah,   kesederhanaan   tarif
(kemudahan). Dengan di tetapkannya final satu persen pada omzet,
UMKM tidak perlu susah-susah menghitung laba dan menghitung
pajaknya. Cukup dengan perhitungan sederhana dengan menghitung total
omzet penjualan dan dikalikan satu persen. Sehingga semua jenis
UMKM bisa dengan mudah membayarkan pajaknya.

Pertimbangan yang kedua adalah, apabila dalam bentuk badan
pajaknya lebih rendah jika dibandingkan dengan peraturan yang
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 dan
31 E. Setelah dicoba untuk menghitung dan membandingkan dari laporan
keuangan WP yang sudah tercatat di KPP Madya Malang oleh Account
Receivable, apabila menggunakan peraturan lama dengan tarif pajak 25
persen dari laba dan peraturan baru satu persen dari omzet, pajaknya
lebih rendah yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.”

Hasil wawancara dengan KPP Madya Malang juga menegaskan bawasannya

pemerintah tidak mengambil keuntungan dan saat ini sesungguhnya pemerintah

mengalami short fall, seperti yang dikatakan oleh bapak Amir dalam wawancara

di KPP Madya Malang, yaitu: (Senin, 12 Mei 2014)

“Sebenarnya negara ini rugi menetapkan tarif satu persen, karena
negara tidak kulakan. Tidak apa-apa negara rugi, pemerintah ngalah.
Bahasanya sebenarnya bukan rugi tapi short fall. Namun dengan
rendahnya pajak tersebut kita harapkan yang tercakup ini besar dan
banyak yang akan muncul untuk bayar pajaknya, sehingga short fall tadi
dapat tertutupi. Karena tidak ada ceritanya penerimaan pajak itu
menurun. Selalu naik terus atau minimal tetap. Oleh karena itu, yang
belum membayarkan pajaknya (undergrown ekonomi) yang harus
dimunculkan.”



Pada penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, tarif satu persen dikalikan ke

omzet  penjualan.  Sehingga  muncul  pro  dan  kontra  dikalangan  masyarakat

(khususnya  pemilik  usaha). Masyarakat  banyak  mempertanyakan,  “bagaimana

bisa  dikenakan  pada  omzet,  karena  yang  namanya  usaha  terkadang  untung,

terkadang rugi?”. Pada saat wawancara di KPP Madya Malang, dijelaskan bahwa:

(Senin, 12 Mei 2013)

“Karena itulah supaya mudahnya kita ambil dari omzet diambilnya
kecil sekali, yaitu satu persen saja tarifnya. Hal ini juga sebagai
pengalaman yang kemarin-kemarin itu bisa pembukuan, walaupun orang
pribadi juga boleh pembukuan. Namun sistem pembayaran pajak yang
digunakan ini masih menggunakan self assessment. Karena itu hanya
sedikit yang mau membayarkan pajaknya dengan suka rela, bahkan
terkadang tidak ada yang mau menghitung dengan sejujur-jujurnya
diuntungkan. Walaupun terkadang untung, tapi membikin SPTnya nihil
terus. Padahal kita tidak dapat memeriksa satu per satu, karena petugas
kita sedikit, membutuhkan waktu yang lama, dan pasti membutuhkan
biaya yang sangat tinggi karena menyewa fungsional itu mahal. Dengan
penetapan tarif satu persen ini dari omzet, mereka tidak perlu susah-
susah menghitung lagi, jadi tidak ada lagi yang namanya BEP atau belum
untung. Kemarin ada yang menggunakan norma, ada yang menggunakan
pembukuan, sebenarnya peraturan yang sekarang itu hampir sama
dengan menggunakan norma, hanya saja ini dikalikan dengan tarif dan di
pukul rata satu persen dari omzet.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penetapan tarif satu persen dari omzet

juga memiliki dasar. Berdasarkan atas pengalaman sebelumnya dengan peraturan

sebelumnya, penetapan  ini  untuk  menghindari  alasan  WP  dengan  tidak

membayarkan pajaknya dengan alasan nihil. Peraturan ini memang baru, namun

telah  melewati  proses.  Termasuk  proses  pengkajian  peraturan-peraturan  yang

sebelumnya.

Setelah ditetapkannya peraturan ini, ternyata WP yang sebelumnya telah

terdaftar di KPP Madya Malang ada yang masuk pada golongan PP Nomor 46



Tahun 2013. WP yang ada di KPP Madya Malang merupakan WP terbesar se-

Jawa Timur yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Siapa-siapa yang terdaftar

telah ditentukan oleh Dirjen Pajak, baik WP dan jumlah kuota WP. Jadi jumlah

WP  di  KPP  Madya  Malang  tidak  bisa  bertambah  dan  berkurang  tanpa

sepengetahuan  Dirjen  Pajak.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  wawancara  yang

dilakukan dengan KPP Madya Malang, yaitu: (Senin, 12 Mei 2014)

“Kalau di KPP Madya, WP KPP Madya itu melalui keputusan Dirjen
Pajak. Jadi WP di KPP Madya itu hanya tertentu, tidak bisa bertambah dan
tidak bisa berkurang. Kalau di tempat kita sendiri yang sudah terdaftar itu
merupakan WP-WP terbesar sekanwil DJP Jatim III dipilih oleh Dirjen
Pajak nama yang di administrasikan ke KPP Madya. WPnya itu, WP
sekanwil mulai dari banyuwangi sampai ke Blitar, Tulungagung. Ternyata
setelah adanya peraturan ini, ada WP di KPP Madya sekitar 300-400an
termasuk dalam WP PP Nomor 46 Tahun 2013.”

Tugas Dirjen Pajak dengan ditetapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini

selanjutnya  adalah  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  (khususnya  pemilik

UMKM). Dalam mensosialisasikan peraturan baru ini, tugas terbagi ditiap-diap

daerah.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  KPP  Madya  Malang  dalam  wawancara

dijelaskan bahwa: (Senin, 12 Mei 2014)

“WP yang sekitar 300-400an tadi tetap terdaftar di sini (KPP Madya
Malang). Kemaren kami kumpulkan WP-WP tersebut, kami
sosialisasikan bawasannya Bapak-Ibu masuk kriteria PP Nomor 46
Tahun 2013 dan cara perhitungannya seperti ini (dijelaskan satu-persatu
proses perhitungannya dan penyampaian SPTnya), kami doakan agar
bisa segera naik kelas bukan lagi kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.
Tapi untuk sosialisasi kemaren itu kami mengundangnya khusus yang
untuk kita sendiri (yang sudah terdaftar). Untuk yang umum, itu sudah
dicover oleh kanwil dan KPP Pratama. Jadi kami sudah ada pembagian
tugasnya dengan kanwil dan KPP Pratama. Kemaren itu Kanwil sudah
sosialisasi ke pasar, di Matos (Malang Town Squre), di Jalan Sokarno-
Hatta. Kalau kemaren KPP Madya itu ke Dinas Koperasi dan Plaza
Araya. Kami sosialisasinya melalui spanduk-spanduk yang kemaren kita
pasang di jalan-jalan, kami kasih stiker-stiker, brosur-brosur, serta
sosialisasi langsung dengan mengundang WP serta membuat stan-stan.”



Gambar 4.1

Spanduk di Kanwil DJP Jatim III

Gambar di atas merupakan salah satu sarana sosialisasi yang dilakukan oleh

Kanwil DJP Jatim III. Spanduk yang terpasang di halaman kantor Kanwil DJP

Jatim III, terlihat jelas isi kontennya. Isi konten dalam spanduk menggambarkan

sasaran pajak ini adalah untuk UMKM.

Pada proses pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, pemilik usaha dapat

mendaftarkan  usahanya  secara  langsung  saat  proses  sosialisasi.  Apabila  saat

proses soasialisasi belum mendaftarkan usahanya, dapat langsung datang ke KPP

Pratama. Sama halnya seperti yang dijelaskan saat wawancara berlangsung, yakni:

(Senin,12 Mei 2014)

“Proses pendaftarannya gampang, intinya kami sudah sosialisasi
dengan masuk ke pasar, Matos itu di tenan-tenan, dinas koperasi, Plaza
Araya, itu nanti mereka bisa langsung mendaftarkan diri. Jadi kami
membuka counter untuk pendaftaran. Nantinya mereka (pemilik usaha)
langsung mengisi formulir pendaftaran dan bisa langsung kami kasih
NPWP, jadi sangat mudah sekali. Sekarang ini mendaftar sangat
dipermudah, walaupun hanya membawa KTP belum di fotocopy saja
tidak masalah, nanti kami yang memfotocopykan. Hanya mengisikan,



nama, alamat, usahanya apa, dan bergerak di bidang apa, sudah begitu
saja. Kemarin yang mendaftarkan usahanya juga lumayan banyak, namun
kalau dilihat dari target kami masih belum memenuhi target. Kami
harapkan untuk berikut-berikutnya ada yang mendaftar.

Setelah  adanya  NPWP,  pemilik  usaha  tidak  perlu  lagi  susah-susah

membayarkan pajaknya di KPP. Cukup dengan membayarkan pajaknya melalui

bank, Kantor Pos, bahkan via  ATM. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memang

sangat  meberikan  kemudahan  bagi  WPnya.  Apabila  melihat  sasaran  dari

peraturannya, maka peraturan ini dapat diterima maknanya oleh semua kalangan.

Dalam wawancara juga dikatakan, bahwa: (Senin, 12 Mei 2014):

“Jadi kalau mau membayarkan pajaknya ke bank langsung. Bisa
melalui bank, Kantor Pos, bisa ATM, bisa E-Banking kalau mau
menggunakan teknologi. Untuk membayarkan pajaknya pemilik usaha
yang menghitung pajaknya. Jadi mereka (pemilik usaha) harus
mempunyai perhitungan berapa omzetnya, setelah itu mereka yang
menghitung satu persenya. Kemudian pajaknya dituliskan di Surat
Setoran Pajak (SSP), SSP ini lah yang nantinya diserahkan ketika
membayar. SSP ini kami sudah sediakan di kantor atau online juga ada.
Paling enak itu menggunakan by ATM, karena tidak perlu lagi menulis
SSP. Tinggal memasukkan ATM, pilih menu pajak, sudah langsung
masukkan nomialnya. Ketika selesai kelur buktinya, itu sudah merupakan
bukti dan mereka tidak perlu lapor lagi. Namun kalau nihil memang
harus lapor ke KPP. Kalau sudah ada isinya tidak perlu lagi lapor, karena
sudah including lapor dan NPPN sudah teregistrasi ke kas negara. Hal itu
dianggap sudah melaporkan ke KPP. Kalau sebelum ada peraturan ini
semuanya harus lapor ke KPP, baik sudah bayar ataupun nihil.”

Pada saat proses sosialisasi berlangsung Kanwil juga telah menjelaskan

prosedur  pembayarannya,  selain  itu  juga  diberikan  brosur  mengenai  proses

membayarkan pajaknya by ATM. Pada proses untuk melaksanakan peraturan ini

memang memiliki tujuan untu mempermudah WP. Oleh karena itu, pemerintah

mempermudah segala bentuk peraturannya dan proses pelaksanaannya.



PP  Nomor  46  Tahun  2013  ini  menggunakan  sistem  pembayaran self

assessment, sehingga dibutuhkan kejujuran dalam pelaporan pajaknya. Mudahnya

proses pelaksanaan dalam peraturan ini, harus diimbangi dengan sistem kontrol

yang baik. Baik dari sisi kontrol ke pemilik usaha maupun dari Dirjen Pajak,

Kanwil, dan KPP. Berdasarkan hasil wawancara sistem kontrol yang dilakukan

oleh Dirjen Pajak, untuk mengontrol peraturan ini adalah: (Senin, 12 Mei 2014)

“Kalau yang sudah terdaftar, sistem kontrolnya ada di data base
kami. Bahkan AR harus mengingatkan yang belum bayar, untuk
membayarkan pajaknya. Jadi seluruh WB yang terdaftar, itu dicover dan
dibimbing oleh AR. Kalau di KPP Madya, satu AR menghendle sekitar
seratus WP. Kalau di KPP Pratama mungkin lebih banyak lagi. Jadi satu
orang AR menghedle sekelompok. Fungsinya untuk mengadviser,
memberi bimbingan, mengajarkan menghitung, mengingatkan untuk
membayar, mengingatkan waktunya lapor. Mengingatkannya bisa by
email, telephone, sms, atau datang langsung ke WP. Jadi semisal si A,
tempat dia bertanya, tempat dia melaporkan ketika ada sesuatu bisa
langsung ke ARnya. Kalau dulu itu umum, tidak dibagi seperti ini. Jadi
kalau sekarang satu orang AR mengurusi dia saja (sekelompok). Supaya
lebih intens dan AR hafal usahanya apa, alamatnya dimana, aktifitasnya
bagaimana, dan ketika ada apa-apa WP tanyanya langsung ke ARnya.
Dalam satu tahun, minimal AR harus mengunjungi WP sekali. Jadi bisa
dibilang untuk menilai omzetnya juga bisa dilakukan melalui AR.
Penilaian mulai dari pembimbingan hingga evaluasi seperti apa,
dilakukan oleh ARnya. Termasuk jika ada peraturan baru, AR memiliki
kewajiban untuk memberitahu dan menjelaskan kepada WP yang
menjadi tanggungjawabnya. AR sendiri itu dipantau langsung oleh
kantor pusat, jadi berapa kali dia visit, berapa kali dia himbau ke WPnya,
suratnya sudah direspon atau belum, itu dipantau oleh pimpinan by
sistem. Jadi AR tidak bisa sembarangan atau tidak menjalankan
tugasnya, karena juga dikontrol langsung. Progresnya itu dilaporkan,
karena ada penilaian kinerja.”

Setelah dijelaskan di atas, ternyata dirjen pajak telah menyiapkan sistem

kontrol untuk melaksanakan peraturan ini. Fasilitas yang diberikan oleh dirjen

pajak kepada WP pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sangat memudahkan. Mulai



dari proses pendaftaran, pemabayaran, hingga kontrol saat berjalannya

pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

4.3 Kewajiban Pembayaran Pajak bagi Pemilik Usaha (UMKM)

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan UMKM yang begitu pesat di Indonesia, sesuai dengan ideologi

Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu

sistem ekonomi yang mengedepankan usaha rakyat sebagai tulang punggung

perekonomian nasional. Hal ini terbukti dari pertumbuhannya yang meningkat

setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM jumlah

UMKM tahun 2009 sebesar 52.764.603 unit, dan meningkat 3.769.989 unit di

tahun 2012 dengan jumlah UMKM sebesar 56.534.592 unit.

UMKM merupakan sektor yang penting dalam memberikan kontribusinya

terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan penyumbang Produk

Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar di Indonesia. Seperti data yang dilansir

oleh Kementrian Koperasi dan UKM, PDB atas dasar harga berlaku tahun 2010

sebesar 3.466.393,3 (dalam Rp. Milyar), tahun 2011 sebesar 4.303.568,5 (dalam

Rp. Milyar), dan tahun 2012 sebesar 4.869.568,1 (dalam Rp. Milyar).

Semakin tingginya APBN yang di anggarkan oleh negara, maka semakin

tinggi pula pendapatan negara yang dibutuhkan. Berhubung Indonesia merupakan

negara yang perekonomiannya sangat bergantung dengan pajak, maka pemerintah

selalu mencari potensi-potensi yang dapat meningkatkan pajaknya. Melihat

tumbuh kembang serta potensi UMKM yang ditorehkan, membuat pemerintah



menjadikan UMKM sebagai objek pajak. Sebenarnya sebelum adanya peraturan

ini UMKM juga sudah menjadi objek pajak, namun peraturan yang masih belum

terlalu mengikat itu membuat peraturan itu diperbarui.

Penetapan  pajak  UMKM  ini  mengalami  pro  dan  kontra.  Menurut  Rum

Riyanto dalam makalahnya dijelaskan, bahwa “memang masalah daya saing dan

akses pasarlah yang sekarang menjadi masalah utama yang dihadapi UMKM di

Indonesia. Banyaknya pelaku usaha di pasar yang datang bukan hanya dari dalam

tetapi juga dari luar negeri, menjadi masalah daya saing. Sementara itu, pasar

yang telah dipenuhi dengan pelaku usaha, mempersulit UMKM baru untuk masuk

dan bermain di pasar tanpa mengalami resiko kerugian besar.”

Menanggapi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, dalam

www.pajak.go.id Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan, “Buruh-buruh

pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu,

apakah adil bila UMKM tidak mau bayar pajak, padahal omzet mereka miliaran

dalam setahun?”. Satu hal yang sering dilupakan, berdasarkan ketentuan

perpajakan, PPh tidak mengenal pengecualian dalam pemungutannya, kecuali jika

jumlah penghasilan Wajib Pajak di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Rum  Riyanto  dalam  makalahnya  juga  mengatakan,  “Di  tengah  sulitnya

UMKM masuk dan bermain di pasar, sebagian masyarakat beranggapan miring

kalau wacana pemberlakuan pajak akan semakin mempersulit UMKM. Walau

begitu ada dua alasan mengapa UKM harus dikenakan pajak.



1. Diwajibkan oleh Undang-Undang

Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan untuk

membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk perpajakan bagi

UMKM. Undang-undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak

Penghasilan, UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjuanal Atas Barang Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Ketergantungan Pembangunan pada Pajak

Di masa Orde Baru, sumber utama pembangunan adalah pinjaman dari luar

negeri. Hal ini terbukti memunculkan krisis ekonomi yang tinggi dan menjadi

salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru. Di masa reformasi, sumber utama

pembangunan Indonesia berasal dari pajak. Tahun 2009 saja, 70%

penerimaan negara berasal dari pajak.

4.4 Pemungutan Pajak bagi Pemilik Usaha (UMKM) Di Luar Negeri

Salah satu cara untuk memaknai pajak UMKM di Indonesia yang akan

diberlakukan adalah dengan melihat pengalaman negara lain. Di Malaysia,

UMKM berkontribusi terhadap 48% nilai yang ditambahkan pada pembangunan

bisnis dan sekitar 65% tenaga kerja nasional. Di negara ini, peraturan yang

diberlakukan tahun 2003, mewajibkan UMKM dengan modal hingga RM 2,5 juta

dikenakan pajak 20% untuk RM 500,000 pertama dan 25% untuk selanjutnya

seperti halnya perusahaan biasa. Untuk dua tahun pertama berdirinya UMKM,



perusahaan tidak dikenakan pajak dengan alasan untuk melepaskan kendala-

kendala aliran dana yang dihadapi UMKM. (Rum Riyanto). Berikut ini adalah

tabel mengenai ketentuan pajak penghasilan bagi UMKM di Malaysia.

Tabel 4.1

Kebijakan Pemungutan Pajak di Malaysia

Subjek Pajak Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Entitas dengan modal disetor Dari RM 0 hingga RM 20%

hingga RM 2.500.000, 500.000
setelah berdirinya

> RM 500.000 25%
perusahaan.

Sumber: makalah yang ditulis oleh Rum Riyanto, diolah oleh penulis

Dalam makalah yang di tulis oleh Rum Riyanto dikatakan, studi yang

dilakukan oleh Curtin University tahun 2008 menyebutkan dua masalah besar

dalam perpajakan ini, yaitu:

1. Sistem administasi dan kebijakan yang kompleks. Australia pernah

menghadapi permasalahan seperti ini, sehingga disarankan untuk menulis

ulang perundang-undangan dengan bahasa yang mudah dipahami,

pengurangan panjang peraturan serta pencatatan, dan penghapusan alternatif

serta ketidakpastian. Sedangkan Negara Malaysia sedang berusaha ke arah

penyederhanaan ini.

2. Kompleksitas peraturan pajak pendapatan dan pajak yang besar. Ada

beberapa definisi mengenai UMKM di Malaysia. Sebagai contoh definisi

UMKM dari bidang pembangunan berbeda dengan definisi UMKM dalam

bidang perpajakan. Beberapa definisi ini dapat membingungkan bagi para

pelaku UMKM. Selain itu, bagi tiap individu terdapat beberapa beban pajak

yang harus ditanggung individu. Hal ini menyulitkan individu pelaku UMKM



untuk mengalokasikan dana atau menghitung pajak yang harus dikeluarkan

untuk UMKM.

Pelajaran dari Malaysia dan Australia di atas menggariskan pentingnya

penyederhanaan peraturan pajak bagi UMKM. Hal ini disebabkan pelaku UMKM

banyak yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan tidak terbiasa dengan

kalkulasi pajak yang kompleks. Berdasarkan gambaran awal mengenai pajak

UMKM di Indonesia, skema pajak yang diajukan telah cukup sederhana. Dalam

hal peraturan pun, pajak yang dikenakan hanya didasarkan pada omzet, bukannya

penghasilan yang lebih fluktuatif. Peraturan ini jauh lebih sederhana lagi dari

Jepang yang mengenakan pajak litbang bagi UMKM di negaranya dan

menyebabkan peningkatan pengeluaran litbang bagi UMKM. Sementara itu,

dalam registrasi, formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan untuk

UMKM telah dibuat sangat sederhana dan hanya satu lembar saja dibandingkan

SPT untuk perusahaan besar yang lebih kompleks.

4.5 Kebijakan Pemungutan Pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau

dari Revenue Productivity Principle

Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  masih  berkembang.  Sebagai

negara berkembang, penerimaan pendapatan Indonesia sangat bergantung pada

sektor pajak. Sebelum Reformasi, penerimaan utama Indonesia berasal dari

hutang negara. Saat ini, penerimaan pendapatan Indonesia berasal dari penerimaan

pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang

memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun

ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN merupakan instrumen bagi pemerintah

untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian,

dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk dapat meningkatkan

pendapatan negara, agar dapat mengcover kebutuhan negara. Salah satu cara

meningkatkan pendapatan negara adalah dengan meningkatkan pendapatan dari

sektor perpajakan. Pajak di Indonesia merupakan penyumbang pendapatan negara

terbesar yang digunakan untuk membiayai belanja negara setiap tahunnya.

Peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan pula alokasi belanja negara

untuk membiayai pembangunan bangsa. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh

KPP Madya dalam wawancara, yaitu “Penerimaan pajak itu tidak mungkin

semakin turun, melainkan yang ada pasti naik terus”. Tabel berikut ini adalah

tabel yang menerangkan realisasi penerimaan negara yang dicapai Indonesia pada

tahun 2007-2014.



Tabel 4.2

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014

Sumber Penerimaan 2007 1) 2008 1) 2009 1) 2010 1) 2011 1)
2012

1)

I. Penerimaan 706 108 979 305 847 096 992 249 1 205 346 1 332 323Dalam Negeri

Penerimaan Perpajakan 490 988 658 701 619 922 723 307 873 874 980 518
Pajak Dalam Negeri 470 052 622 359 601 252 694 392 819 752 930 862

Pajak Penghasilan 238 431 327 498 317 615 357 045 431 122 465 070
Pajak Pertambahan Nilai 154 527 209 647 193 067 230 605 277 800 337 584
Pajak Bumi dan Bangunan 23 724 25 354 24 270 28 581 29 893 28 969
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 953 5 573 6 465 8 026 - 1 0
Cukai 44 679 51 252 56 719 66 166 77 010 95 028
Pajak Lainnya 2 738 3 035 3 116 3 969 3 928 4 211

Pajak Perdagangan Internasional 20 936 36 342 18 670 28 915 54 122 49 656
Bea Masuk 16 699 22 764 18 105 20 017 25 266 28 418
Pajak Ekspor 4 237 13 578 565 8 898 28 856 21 238

Penerimaan Bukan Pajak 215 120 320 604 227 174 268 942 331 472 351 805

Penerimaan Sumber Daya Alam 132 893 224 463 138 959 168 825 213 823 225 844
Bagian laba BUMN 23 223 29 088 26 050 30 097 28 184 30 798
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 56 873 63 319 53 796 59 429 69 361 73 459
Pendapatan Badan Layanan Umum 2 131 3 734 8 369 10 591 20 104 21 704

II. Hibah 1 698 2 304 1 667 3 023 5 254 5 787

Jumlah 707 806 981 609 848 763 995 272 1 210 600 1 338 110

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan
1) LKPP; 2) APBN-P; 3) RAPBN

Sumber  : www.bps.go.id

2013
2)

2014
3)

1 497 521 1 661 148

1 148 365 1 310 219
1 099 944 1 256 304

538 760 591 621
423 708 518 879

27 344 25 541
0 0

104 730 114 284
5 402 5 980

48 421 53 915
30 812 33 937
17 609 19 978

349 156 350 930

203 730 198 088
36 456 37 000
85 471 91 083
23 499 24 759

4 484 1 360

1 502 005 1 662 509



Pada tabel terlihat bahwa, realisasi penerimaan negara selalu mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pendapatan negara yang mengalami

kenaikkan secara stabil berasal dari penerimaan perpajakan, walaupun sempat

turun ditahun 2009. Tabel di atas juga menggambarkan, bahwa penerimaan yang

berasal dari perpajakan memegang peran besar dalam realisasinya.

Target penerimaan pajak yang semakin tinggi setiap tahunnya, membuat

pemerintah mengoptimalkan potensi perpajakan di Indonesia. Saat ini sektor yang

akan menjadi target pemerintah adalah UMKM dengan diterbitkannya PP Nomor

46 Tahun 2013. Sebelum diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, pemilik

usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 50.000.000.000 dikenakan pajak yang

tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Keberadaan UU Nomor 36 Tahun

2008 ini tidak secara spesifik menunjukkan bawasannya peraturan ini ditujukan

untuk UMKM. Oleh karena itu, PP Nomor 46 Tahun 2013 menspesifikan

persturan sebelumnya dengan pengenaan kepada pemilik usaha tidak lebih dari Rp

4.800.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPP Madya Malang salah satu tujuan

dibentuknya PP Nomor 46 ini, adalah “Menjaring seluruh lapisan masyarakat

untuk membayarkan pajaknya. Hal ini bertujuan agar pendapatan yang berasal

dari sektor pajak dapat tercover, sehingga dapat memenuhi Anggara Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN)”. Oleh karenanya, pemerintah berupaya

memaksimalkan pendapatannya. Salah satu upaya pemerintah dengan

menspesifikkan UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, dengan menerbitkan PP Nomor 46

Tahun 2013. Upaya pemerintah dalam menghimpun pajak sangatlah penting,



karena dapat meningkatkan Tax Ratio Indonesia. Tax Ratio sangat berpengaruh

terhadap kondisi  pertumbuhan perekonomian Indonesia, jika Tax  Ratio tinggi

menunjukkan pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat.

Penerbitan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  ini  mengalami  pro  dan  kontra

dikalangan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam PP Nomor 46

Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut:

“(1) Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan khususnya
Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari
usaha dengan omset tertentu, merupakan jawaban atas keluhan Wajib
Pajak selama ini yang sangat sulit menghitung Pajak Penghasilannya. (2)
Objek Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
(PPh Final) dalam PP 46 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 ini
adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Tidak
termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
seperti dokter, pengacara, notaris dan lain lain. (3) yang menjadi Subjek
Pajaknya adalah Orang Pribadi atau Badan tidak termasuk Badan Usaha
Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan yang menjadi objek PPh
Final.”

PP  Nomor  46  Tahun  2013  ini  memberikan  fasilitas  berupa  kemudahan

dalam perhitungan pajaknya. Berkaca dari peraturan sebelumnya, banyak UMKM

yang ternyata tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung real

keuntungan serta kerugian hasil usahanya. Banyak UMKM yang tidak tahu berapa

rata-rata keuntungan hasil usahanya. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dan

mempermudah  perhitungan  berapa  pajak  yang  harus  dibayarkan, pemerintah

mengenakan tarif satu persen pada omzet usaha. UMKM tidak perlu susah-susah

lagi  menghitung  berapa  laba  rugi  hasil  usahnya,  serta  perhitungannya  sangat

sederhana hanya mengalikan tarif dengan omzet.



Sebelum adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, UMKM enggan

membayarkan pajaknya. UMKM enggan membayarkan pajaknya dengan alasan,

karena dapat mengurangi laba hasil usahanya. UMKM beranggapan bahwa, hal

ini dapat menghambat jalannya usaha. Belum lagi, banyak dari mereka yang

mengalami permasalahan permodalan. Oleh sebab itu dalam hasil wawancara

dengan KPP Madya dikatakan, bahwa “Tarifnya diambil seminimal mungkin,

yakni satu persen agar tidak terlalu memberatkan”.

Penetapan tarif satu persen sangat minimal sekali dalam pengenaan

pajaknya. Nampaknya pemerintah memiliki pertimbangan sendiri dalam

menetapkan tarif yang minimal ini. Pertimbanga pengenaan tarif satu persen ini,

memperhitungkan dampak penerimaan negara yang lebih besar dengan

terjaringnya WP yang lebih banyak. Sehingga dengan pajak minimal dan jumlah

WP yang maksimal, dapat memaksimalkan penerimaan negara.

Keberadaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan manfaat baik bagi

UMKM maupun pemerintah. Manfaat yang akan dirasakan oleh UMKM baik

secara langsung maupun tidaklangsung, yakni: (1) Mempermudah UMKM

peluang UMKM mengakses permodalan. Ketika UMKM mendaftarkan diri

kepada pajak, secara otomatis akan masuk ke dalam sistem perpajakan dan secara

otomatis UMKM akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP

adalah syarat yang diwajibkan oleh pihak perbankan untuk mendapatkan sarana

permodalan. (2) Dapat Membantu UMKM mempertahankan eksistensinya di

kancah nasional maupun global. Dengan kemudahan yang dimiliki UMKM dalam

mengakses permodalan, dapat membantu UMKM mengembangkan bisnisnya.



Sehingga bisnisnya dapat terus bersaing dengan bisnis di kancah nasional maupun

global serta keberadaannya dapat tetap bertahan.

Manfaat yang dirasakan dari penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini baik

secara langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah, yakni:

1. Dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Kebijakan ini diterbitkan

untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor UMKM. Dengan

ditetapkannya tarif yang minimal bagi UMKM, diharapkan dapat merangsang

dan menjaring UMKM lain untuk mendaftarkan diri menjadi WP-Baru.

Semakin banyak WP yang terjaring, maka akan menambah jumlah

penerimaan pajak yang masuk. Tingginya penerimaan yang masuk, dapat

mencukupi target penerimaan APBN.

2. Dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. dengan kemudahan permodalan UMKM yang didapatkan, akan

menjadikan UMKM semakin berkembang. Perkembangan UMKM akan

mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja. Sehingga dapat membantu

pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

3. Dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. PDB dapat

diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di

dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saat ini UMKM

adalah penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Dengan adanya tarif pajak

yang minimal, memiliki tujuan untuk membuat UMKM semakin maju, maka

UMKM akan terus meningkatkan PDB Indonesia.



4. Dapat meningkatkan Tax ratio Indonesia. Tax ratio dihitung dengan

membandingkan antara PDB dengan penerimaan pajak. Dengan

meningkatnya PDB dan penerimaan pajak Indonesia maka tax ratio Indonesia

juga akan terus meningkat.

Peneliti sangat beharap kepada policy maker (pembuat kebijakan) dengan

adanya kebijakan perpajakan yang memihak UMKM. Namun, upaya pemerintah

untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus dengan memperbaiki kondisi

UMKM di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Banyak

kebijakan lainnya yang juga sensitif terhadap perkembangan dan kemajuan

UMKM yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tujuan utama untuk selalu

memajukan UMKM harus tetap dipegang teguh. Jangan sampai kebijakan lain

yang juga berdampak terhadap perkembangan UMKM menjadi tumpang tindih

dengan pajak yang minimal ini.

PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai kebijakan pemerintah yang

diperuntukkan kepada UMKM dapat menguatkan fungsi pajak sebagai sumber

keuangan negara (budgeter) dan mengatur (regulerend). Setelah terpenuhinya

kedua fungsi tersebut, maka PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat memenuhi salah

satu asas pemungutan pajak, yaitu revenue adequacy principle.

4.6  Kebijakan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 Ditinjau dari Asas Keadilan (The Equity Principle)

Asas Keadilan atau The Equity Principle merupakan salah satu asas yang

sangat penting dalam membentuk suatu keijakan khususnya perpajakan. Asas

keadilan dalam membuat kebijakan pemungutan pajak adalah asas yang memihak



kepada masyarakat. Waluyo (2005: 13) menekankan walaupun keadilan

merupakan hal yang relatif, namun asas keadilan dalam prinsip perundang-

undangan perpajakan harus dipegang teguh.

Asas keadilan terbagi menjadi dua macam dalam pemungutan pajak, yaitu

benefit principle approach dan ability to pay principle approach. Menurut

pendekatan benefit principle approach, pemungutan pajak dikatakan adil apabila

setiap Wajib Pajak (WP) mendapatkan manfaat yang dinikmati dari kegiatan

pemerintah sama dengan pajak yang dibayarkannya. Melihat kondisi

perekonomian Indonesia saat ini yang masih belum stabil dan masih bergantung

pada sektor pajak, tidak memungkinkan Indonesia menggunakan sistem ini.

Pengenaan pajak melalui sistem ini, harus mengetahui berapa pajak yang

dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan oleh WP dari kegiatan pemerintah.

Pendekatan asas keadilan benefit principle approach memiliki peran yang

berbeda dengan pendekatan ability to pay principle. Menurut pendekatan ability to

pay principle, menekankan bahwa pengenaan pajaknya atas dasar kemampuan

masing-masing WP dalam membayarkan pajaknya. Sehingga prinsip inilah yang

menjadi landasan dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia.

Fritz Neumark mengemukakan bahwa Social justice bukan hanya masalah

equality (kesamaan) namun juga prinsip ability to pay. social justice (keadilan

sosial) merupakan salah satu yang penting untuk diperhatikan. Sehingga asas

keadilan merupakan asas yangharus dipenuhi. Rosdiana dan Tarigan (2005) juga

menyatakan bahwa yang namanya pajak harus dikenakan secara adil dan merata.

Pengenaan yang merata yaitu dikenakan sebanding dengan kemampuan



membayar masing-masing WP (ability to pay principle).

Pengenaan PPh final memang mudah dalam perhitungannya, bahkan untuk

orang awam sekalipun. Dalam PPh final tidak ada istilah rugi dan tidak ada tarif

progresif. Sehingga semua membayar dengan tarif yang sama, baik non

pengusaha kecil maupun bagi pengusaha besar. Ditetapkannya PP Nomor 46

Tahun 2013 ini menimbulkan sebuah pro dan kontra adanya pengenaan satu

persen dari omzet. Padahal sasaran dari peraturan ini adalah UMKM yang

memiliki basis usaha tidak terlalu besar, hanya di bawah Rp 4,8 Miliyar.

Sedangkan banyak sekali PPh final lainnya yang pengenaannya di bawah satu

persen. Seperti beberapa pengnaan tarif PPh final di bawah ini:

PPh Pasal 4 (2)

a. Penghasilan yang diterima/diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa

Efek, terdiri dari tarif 0,1% untuk saham bukan pendiri; dan tarif 0,6% untuk

saham pendiri.

b. Penghasilan yang diterima/diperoleh berupa bunga dan atau diskonto obligasi

yang diperdagangkan di Bursa Efek, tarifnya 20%

c. Penghasilan bunga deposito, termasuk simpanan pada Bank Dalam Negeri

yang memiliki cabang di Luar Negeri, bunga tabungan, jasa giro, dan

diskonto SBI, tarifnya 20%

d. Penghasilan berupa hadiah undian, tarifnya 25%. Tarif PPh hadiah berbeda

antara hadiah undian dengan hadiah bukan undian. Ciri hadiah undian antara

lain bersifat spekulasi, untung-untungan. Penghasilan hadiah bukan undian

tidak final.



e. Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan, tarifnya 10%.

f. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, pengalihan lebih luas daripada

jual beli, yang diterima oleh : [1] WP Badan yang usaha pokoknya bukan jual

beli tanah dan bangunan; [2] WP Orang Pribadi, Yayasan dan organisasi

sejenis; [3] Sewa Guna Usaha dengan hak opsi atau capital lease; [4] Sale

and lease back; [5] Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and

Transfer); semua tarifnya 5%.

g. Penghasilan selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap, tarifnya 10%

PPh Pasal 15

a. Pelayaran Dalam Negeri, tarifnya 1,2%

b. Penerbangan Dalam Negeri, tarifnya 1,8%

c. Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri, tarifnya 2,64%

d. Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di

Indonesia, tarinya 0,44%

UU Nomor 36 Tahun 2008 diterbitkan sebagai pengganti UU Nomor 17

Tahun 2000. Begitu pula dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan

penspesifik UU Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat beberapa perubahan yang

signifikan mengenai perubahan tarif yang dikenakan baik bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi (WP-OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP-Badan). Berikut ini adalah

tabel pembandingan tarif PPh pasal 17 dalam UU Nomor 17 Tahun 2000; UU

Nomor 36 Tahun 2008; dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.



Tabel 4.3
Perbandinga Tarif Pajak Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 17

UU Nomor 36 Tahun 2008, dan PP Nomor 46 Tahun 2013

Pasal 17 UU Nomor 17 Pasal 17 UU Nomor 36 PP Nomor 46 Tahun
Tahun 2000 Tahun 2008 2013

Lapisan Tarif Lapisan Tarif Lapisan Tarif
Penghasilan Penghasilan Penghasilan
Kena Pajak Kena Pajak Kena Pajak

Rp 0 – Rp 10% Tidak ada Flat Tidak ada Tarif
50.000.000 lapisan Rate lapisan final

penghasilan 28% penghasilan 1% dariRp 15%
kena pajak (2009) kena pajak omzet50.000.000 –
(WP yang dan (WP yangRp
memiliki 25% memiliki100.000.000
peredaran (mulai peredaran
bruto hingga 2010) bruto hingga

> Rp 30% Rp 50 Rp 4,8
100.000.000 Miliyar) Miliyar)

Sumber: UU PPh Nomor 17 Tahun 2000; UU PPh Nomor 36 Tahun 2008; dan PP
Nomor 46 Tahun 2013, dan diolah peneliti

Terdapat perbedaan perlakuan tarif terhadap lapisan penghasilan kena pajak

WP Badan. UU Nomor 17 Tahun 2000 menganut tarif pajak progresif yang dibagi

untuk tiga lapisan penghasilan kena pajak yang telah ditentukan. Semakin tinggi

lapisan penghasilan kena pajak maka semakin tinggi pula presentase tarif yang

dikenakan. Pada UU Nomor 36 Tahun 2008 menganut flat rate tanpa mengenal

lapisan pajak. Besar atau kecilnya penghasilan kena pajak yang dimiliki suatu

perusahaan tidak akan mempengaruhi besarnya tarif pajak yang dikenakan.

Sedangkan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan tarif final satu persen yang

dikenakan langsung pada omzet.

Perbedaan jenis tarif yang dikenakan mempengaruhi penghitungan

kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar suatu usaha. Pada UU Nomor 17



Tahun 2000, penghitungan kewajiban PPh dihitung berdasarkan lapisan

penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif sesuai proporsinya. Pada UU

Nomor 36 Tahun 2008 terdapat tiga macam cara penghitungan. Sedangkan pada

PP Nomor 46 Tahun 2013 perhitungannya hanya satu jenis dengan mengalikan

omzet usaha baik badan maupun orang pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp

4,8 Miliyar dengan tarif final satu persen. Pada PP Nomor 46 Tahun 2013

memberikan pajak minimal kepada UMKM yaitu hanya satu persen dari omzet.

Adanya peraturan ini membuat perhitungan kewajiban pajak yang dibayarkan oleh

WP memperhatikan besaran peredaran bruto terlebih dahulu sebelum tarif

diperhitungkan.

Pada analisis asas keadilan tentang fasilitas perpajakan bagi UMKM,

peneliti akan memberikan ilustrasi perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh

UMKM. Instrument yang digunakan oleh peneliti guna menganalisis kesesuaian

kebijakan pajak bagi UMKM dengan asas keadilan adalah perhitungan dalam

ilustrasi tersebut. Pada buku Waluyo (2005: 14) dikutip bahwa suatu pemungutan

pajak harus memenuhi asas keadilan vertikal dan horizontal. Oleh karena itu,

penulis akan menganalisis ilustrasi perhitungan tersebut dengan asas keadilan

vertikal dan horizontal.

4.6.1 Keadilan Horizontal

Suatu keadilan horizontal dapat dicapai apabila WP berada dalam suatu

“kondisi yang sama” maka harus diperlakukan sama juga. Menurut Widodo dan

Djefris (2008: 36) menyatakan bahwa keadilan horizontal menyangkut cakupan



pengertian penghasilan. Oleh karena itu, maksud dalam kata-kata “kondisi yang

sama” disini adalah penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang sama.

Seperti yang dijelaskan dalam website pajak (www.pajak.go.id), definisi

penghasilan dalam pajak yaitu:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Hal tersebut bersifat mengatur mengenai apa yang menjadi obyek pajak

penghasilan, sekaligus memberikan definisi mengenai bagaimana batasan tentang

penghasilan sebagai obyek pajak.

Hal tersebut menjadi acuan dalam praktek pengenaan pajak penghasilan.

Diambil sebuah kesimpulan, bahwa pajak yang dibebankan kepada WP ditetapkan

berdasarkan  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  dimiliki  oleh  setiap  WP.

Setiap tambahan kemampuan ekonomis warga negara, baik yang diperoleh dari

gaji, upah, honorarium, hadiah, laba usaha, bunga, royalty, dividen, dan berbagai

jenis sumber penghasilan lainnya, menjadi obyek pajak yang merupakan dasar

dari dikenakannya pajak. Maksud dari tambahan kemampuan ekonomis adalah

gambaran  dari  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP).  Sebagaimana  yang  dijelaskan

dalam Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

Seperti  yang  dijelaskan  di  atas  bahwa  tambahan  kemampuan  ekonomis

dalam  bentuk  usaha  tetap  didapatkan  setelah  penghasilan  bruto  dikurangkan



dengan seluruh beban-beban dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang

terjadi dalam satu tahun. Yang dihitung sebagai kewajiban PPh adalah

Penghasilan Kena Pajak (PKP), bukan peredaran bruto. Namun, pengenaan tarif

minimal sebesar satu persen seperti yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun

2013 menekankan pada peredaran bruto sebagai titik acuan pemberlakuan tarif

khusus. Hal ini bertentangan dengan kedua hal tersebut.

Dalam buku Waluyo (2005: 14) dikatakan bahwa suatu pengenaan pajak

dapat dikatakan adil apabila dapat memenuhi apabila memenuhi syarat-syaratnya.

Syarat-syarat keadilan horizontal adalah:

1. The Globality Ability to Pay

Seluruh kemampuan tambahan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan

kemampuan membayar (The Global Ability to Pay). Pemberian fasilitas

pengurangan tarif berdasarkan peredaran bruto juga tidak sesuai dengan

prinsip ability to pay principle dimana UMKM yang memiliki PKP kecil

belum tentu membayar PPh lebih sedikit. UMKM harus membayar pajak

berdasarkan peredaran bruto yang dimiliki dengan dikalikan satu persen.

Fasilitas ini tidak mempertimbangkan beban-beban UMKM dalam

mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis.

2. Net Income 

Pajak yang dikenakan untuk setiap WP adalah berasal dari net income.

Dimana net income mencerminkan ability to pay UMKM. Dasar pengenaan

pajak yang seharusnya yaitu jumlah netto setelah dikurangi dengan semua

biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan



memelihara penghasilan. Namun, pengenaan tarif pajak minimal yang

diberikan kepada UMKM dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 membuat dasar

pengenaan pajak menjadi bias.

3. Personal Exemption 

Personal exemption merupakan pengurangan yang diberikan kepada Wajib

Pajak Orang Pribadi (WP-OP) berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengenaan tarif minimal pada PP Nomor 46 Tahun 2013 diberikan kepada

semua UMKM baik itu WP-OP maupun WP-Badan tanpa adanya

pengurangan PTKP. Sehingga dalam pengenaan tarif minimal ini adanya

personal exemption tidak berlaku.

4. Equal Treatments for The Equal 

Suatu kebijakan perpajakan yang adil yang mengandung asas equal treatment

for the equal dapat tercapai apabila seluruh penghasilan dikenakan pajak

dengan tarif yang diterapkan sama. Yang dimaksud penghasilan dalam hal ini

adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomis atau Penghasilan Kena Pajak

(PKP), bukan peredaran bruto.

PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat membuat adanya perbedaan jumlah pajak

yang harus dibayarkan oleh dua entitas UMKM yang memiliki PKP yang sama.

Hal ini dicontohkan peneliti dalam ilustrasi berikut ini.



Ilustrasi 1 Pengusaha keramik

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam

satu tahun sebesar Rp 325.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp

97.000.000. Penghasilan Kena Pajak yang dimiliki pengusaha ini adalah Rp

64.600.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini

adalah:

PPh terutang = omzet x 1%
= Rp 325.000.000 x 1%
= Rp 3.250.000

Ilustrasi 2 Pengusaha jasa pengemasan souvenir

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam

satu tahun sebesar Rp 415.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp

97.000.000. Penghasilan Kena Pajak yang dimiliki pengusaha ini adalah Rp

64.600.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini

adalah:

PPh terutang = omzet x 1%
= Rp 415.000.000 x 1%
= Rp 4.150.000

Kedua pengusaha ini memiliki PKP yang sama namun omzet yang berbeda.

Sehingga pajak yang dibayarkan walaupun memiliki PKP yang sama adalah

berbeda. Besarnya peredaran bruto mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang

harus dibayar oleh UMKM. Padahal, besarnya peredaran bruto tidak

mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay) UMKM. Berdasarkan



analisis pemenuhan asas keadilan horizontal di atas, dapat diketahui bahwa

kebijakan perpajakan untuk UMKM khususnya pada penerapan PP Nomor 46

Tahun 2013 tidak menghasilkan kewajiban pajak yang sama pada kondisi

(tambahan kemampuan ekonomis) UMKM yang sama.

4.6.2 Keadilan Vertikal

Romi dan Delfina dalam makalahnya mengatakan, bahwa keadilan vertikal

diartikan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi pula

beban pajak yang dikenakan. Konsep ini yang mendasari pengenaan pajak

penghasilan secara progresif. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Widodo

dan Djefris (2008 : 36), bahwa keadilan vertikal berkenaan dengan struktur tarif

pajak. Sehingga, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak

maka tarif pajak yang dikenakan harus semakin besar pula.

Keadilan vertikal dapat terpenuhi apabila dapat memenuhi dua syarat. Dua

syarat tersebut yaitu:

1. Unequal Treatment for The Unequals 

Unequal Treatment for The Unequals, yang membedakan besarnya tarif

adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan

ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis

penghasilan. Maksud dari tambahan kemampuan ekonomis dalam hal ini, yaitu

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang didapat oleh UKMK dalam satu periode.

Dalam penerapannya, adanya pengenaan tarif minimal sebesar satu persen

yang diberikan kepada UMKM menimbulkan permasalahan ketidakadilan seperti



yang ditunjukkan dalam ilustrasi penghitungan kewajiban PPh seperti berikut ini.

Ilustrasi 1 Pengusaha keramik

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam

satu tahun sebesar Rp 325.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp

99.700.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini

adalah:

PPh terutang = omzet x 1%
= Rp 325.000.000 x 1%
= Rp 3.250.000

Ilustrasi 2 Pengusaha jasa pengemasan souvenir

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam

satu tahun sebesar Rp 325.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp

94.350.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini

adalah:

PPh terutang = omzet x 1%
= Rp 325.000.000 x 1%
= Rp 3.250.000

Pada ilustrasi digambarkan bahwa dua pengusaha memiliki omzet yang

sama dengan namun labanya, yang pertama lebih besar bila dibandingkan yang

ke-2. Hal ini tidak sesuai dengan teori unequal treatment for the unequals. Dimana

seharusnya setiap penambahan kemampuan ekonomis berbeda harus mendapatkan

perlakuan perpajakan yang berbeda. Namun, kedua UMKM ini memiliki

kewajiban PPh yang besarnya sama yaitu sebesar Rp 3.250.000.



Permasalahan ketidakadilan sangat krusial dalam kasus ini, dimana UMKM

dengan kemampuan ekonomis yang lebih rendah harus membayar pajak sama

dengan UMKM yang memiliki kemampuan ekonomis lebih tinggi.

2. Progression

Pada prinsip progression menekankan apabila jumlah penghasilan seorang

Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan

menerapkan tarif pajak yang prosentasenya lebih besar. Sebelum muncul PP

Nomor 46 Tahun 2013 sebagai pengganti UU Nomor 36 Tahun 2008, Indonesia

telah menerapkan prinsip progression dengan penerapan Pasal 17 UU Nomor 17

Tahun 2000. Pada pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 tersebut telah menerapkan

pinsip progression yang menekankan lapisan penghasilan. Namun semenjak

muncul PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, berubah menjadi final sebesar satu persen

dari omzetnya.

Ilustrasi Progression

Pada akhir tahun 2013 Pengusaha X diketahui memiliki perederan bruto sebesar

Rp 4.000.000.000 sedangkan PKP sebesar Rp 2.000.000.000. Berikut ini adalah

perhitungan pajak penghasilan terutang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000

dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

UU Nomor 17 Tahun 2000:

PKP


Rp 2.000.000.000 
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 1.900.000.000 = Rp 570.000.000

PPh terutang


= Rp 580.000.000



PP Nomor 46 Tahun 2013:

Omzet x 1% = Rp 4.000.000.000 x 1% = 40.000.000

Unsur progression tidak terlihat dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini. Hal

ini dikarenakan PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat final dalam mengenakan

pajaknya. Pada prinsip progression, PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak

menimbulkan adanya perbedaan pembayaran pajak terhadap tambahan

kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh UMKM. Oleh karena itu, hasil

analisis dari kebijakan perpajakan bagi UMKM dalam penerapan PP Nomor 46

Tahun 2013 ini tidak memenuhi kedua syarat dari asas keadilan vertikal. Sehingga

dapat disimpulkan tidak memenuhi asas keadilan vertikal.

4.7 Kebijakan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 Ditinjau dari Ease of Administration Principle

Asas ease of administration merupakan asas yang berhubungan dengan hal-

hal administrasi dalam pemungutan pajak. Hal-hal administrasi merupakan hal

yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak (WP) guna memenuhi kewajiban

pajaknya. Sistem administrasi pajak harus efektif dan efisien. Kemudahan dalam

sistem administrasi dapat mempengaruhi WP dalam membayarkan pajaknya.

Apabila sistem administrasi tidak efektif dan efisien, dapat memberatkam WP

dalam membayarkan pajaknya dan membuat WP enggan melaksanakan

kewajibannya dalam membayarkan pajaknya. Hal tersebut yang akhirnya dapat

merugikan negara, karena akan berdampak pada pendapatan negara dalam sektor

pajak yang semakin menurun. Dengan menurunnya pendapatan tersebut,

optimalisasi penerimaan pajak menjadi kurang optimal.



Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang kesesuaian PP

Nomor 46 Tahun 2013 terhadap asas ease of administration yang dijabarkan

dalam empat prinsip antara lain certainty, convenience, efficiency, dan simplicity.

4.7.1 Certainty

Pada artikel yang ditulis oleh Kurniawan (2010) dijelaskan bahwa, asas

certainty ini berhubungan dengan aspek hukum atau ketentuan perundang-

undangan dalam sistem perpajakan. Pemungutan pajak harus ada kepastian hukum

sehingga dapat dihindari tindakan sewenang-wenang dan tindakan kompromis

antara wajib pajak dan petugas pajak. Fritz Neumark mengungkapkan bahwa

ketentuan-ketentuan dalam sistem perpajakan harus dapat dipahami

(comprehensible), tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang

berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (must be unambiguous and certain),

baik bagi wajib pajak maupun fiskus.

Pada makalahnya Kurniawan (2010) juga menjelaskan bahwa dalam asas

certainty terdapat empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Harus pasti siapa yang dikenakan pajak (subyek)

2. Harus pasti apa yang menjadi dasar pemungutan pajak (obyek)

3. Harus pasti berapa jumlah yang dibayar (tarif)

4. Harus pasti bagaimana cara pembayarannya (prosedur)

Hal di atas juga kemukakan oleh Rosdiana dan Tarigan (2005: 134) yang

memaparkan bahwa, asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai

siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak,



besarnya jumlah yang harus dibayar serta bagaimana jumlah pajak yang terutang

harus dibayar. Asas kepastian ini juga menyangkut prosedur pemenuhan

kewajiban serta pelaksanaan hak-hak perpajakan.

Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini terdapat beberapa perubahan, salah

satunya yaitu mengenaan tarif flat (final). Pengenaan tarif pajak flat rate atau final

pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sebesar satu persen yang dikenakan pada

omzet UMKM. Tarif flat rate merupakan hal yang berbeda dengan progressive

rate yang mana pada flat rate hanya diberlakukan satu tarif untuk semua lapisan

kena pajak. WP tidak lagi dibingungkan dengan adanya lapisan kena pajak dan

tarif yang digunakan dalam menghitung kewajiban pajaknya. Flat rate

memberikan kemudahan kepada WP dalam menghitung pajaknya. Adanya flat

rate yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah dipastikan berlaku untuk

seluruh pemilik usaha baik usaha orang pribadi maupun badan dengan objek pajak

berupa jumlah omzet dikenakan dengan tarif yang berlaku.

Melihat empat hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi asas certainty

ini, PP Nomor 46 Tahun 2013 bisa dikatakan memenuhi. Empat hal tersebut,

yaitu: pertama harus pasti siapa yang dikenakan pajak (subyek). Dalam PP Nomor

46 Tahun 2013 telah dijelaskan bahwa yang dikenakan dapam PP ini adalah

pemilik usaha (UMKM) dengan omzet di bawah 4,8 Miliyar, terkecuali beberapa

profesi seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, harus pasti apa yang menjadi

dasar pemungutan pajak (obyek). Yang menjadi dasar pemungutan dalam PP

Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah omzet dari pemilik usaha atau WP. Ketiga, harus

pasti berapa jumlah yang dibayar (tarif). Sudah dijelaskan juga, bahwa



pengenaan atau tarifnya adalah flat rate sebesar satu persen yang dikenakan

keomzetnya. Terakhir, yaitu harus pasti bagaimana cara pembayarannya

(prosedur). Pada hasil wawancara yang sudah dipaparkan di atas, sudah dijelaskan

bagaimana prosedurnya mulai dari mendaftarkan diri sebagai WP hingga

bagaimana membayarkan pajaknya dan siapa-siapa saja yang terkena peraturan

ini.

Namun, terdapat permasalahan dengan pengenaan tarif satu persen terhadap

omzet ini. Terlihat pada ilustrasi bagian progression, terdapat perbedaan

penganaan pajaknya walaupun memiliki PKP yang sama. Hal ini membuat,

pengenaan tarif satu persen tidak bisa dikatakan memenuhi kategori ketiga

tersebut. Selain itu, dengan adanya aturan ini jumlah pajak terutangnya menjadi

tidak pasti karena memperhatikan jumlah peredaran bruto. Padahal, peredaran

bruto hanya sebagai indikator klasifikasi sebuah usaha apakah usaha tersebut

masuk ke dalam usaha mikro, kecil, menengah, ataupun besar.

Selain itu, pengenaan tarif satu persen pada omzet dapat dengan mudah

dimanipulasi oleh okmum dengan mengurangi jumlah omzetnya agar

mendapatkan pajak yang rendah. Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini juga

membuat objek pajak menjadi tidak pasti karena peredaran bruto turut dihitung

pula dalam menghitung besarnya pajak yang terutang.

4.7.2 Convenience

Asas convenience berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh

fiskus kepada wajib pajak, baik berupa kemyamanan dan kemudahan prosedur

hingga waktu pemungutan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Pada artikel



yang ditulis oleh Kurniawan (2010) mengungkapkan bahwa prinsip convenience

berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus

dibayarkan, kemana harus dibayarkan, dan dalam kondisi bagaimana pajak itu

dibayarkan. Rosdiana dan Tarigan (2005: 135) juga menyatakan bahwa saat

pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan atau

memudahkan WP. Misalnya pajak dibayarkan pada saat memperoleh penghasilan.

Asas ini diterapkan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan cara membayar setiap

bulan sesuai dengan omzet yang di dapatkan. Sehingga, pada akhir tahun wajib

pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan bila harus

membayarkannya secara sekaligus.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyediakan fasilitas-fasilitas

yang dapat membuat WP merasa nyaman dalam menjalankan kewajibannya.

Langkah-langkah yang ditempuh Dirjen Pajak di antaranya dengan memberikan

fasilitas pembayaran melalui bank (dapat membayar langsung di bank ataupun

ATM) dan kantor pos, sehingga WP dapat menghemat waktu dan biaya

transportasi. Account Representative (AR) juga disiapkan Dirjen Pajak untuk

melayani WP atas segala keluhan dalam administrasi perpajakan. Pendaftaran

untuk UMKM dilalukan dengan proses yang sangat mudah, hanya dengan

menyerahkan KTP dan mengisi formulir sudah bisa mendapatkan NPWP. Selain

itu, pengembangan sistem administrasi berbasis online atau yang disebut juga e-

system membuat administrasi pajak seperti membuat NPWP ataupun melaporkan

SPT Tahunan menjadi lebih mudah.



4.7.3 Efficiency

Adam Smith mengungkapkan kaidah efficiency dimaksudkan supaya

pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya jangan

sampai biaya-biaya memungut pajak menjadi lebih tinggi daripada hasil pungutan

pajaknya (Devano, et al, 2006: 63). Pada artikel yang ditulis oleh Kurniawan

(2010) menyatakan bahwa efisiensi dapat dilihat dari sisi fiskus dan wajib pajak.

Secara keseluruhan pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika cost of

taxation-nya rendah. Dalam Rosdiana dan Tarigan (2005) dikatakan bahwa dalam

cost of taxation yang dipikul oleh wajib pajak, perlu digunakan paradigma yang

lebih luas diantaranya yaitu sacrifice of income, distortion cost, dan compliance

cost.

Sacrifice of income merupakan pengorbanan wajib pajak untuk meyisihkan

atau mengurangi penghasilan yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan

lain bila tidak ada pungutan pajak. Sebagian besar UMKM yang berada di

Indonesia, merupakan industri atau pengusaha yang masih memiliki kendala

modal kerja. Dengan adanya kendala modal kerja, apabila dikenakan pajak yang

tidak sesuai dengan kemampuannya akan menyulitkan UMKM untuk

berkembang. Hal ini juga disebabkan, karena selama ini sebagian besar UMKM

menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai modal untuk mengembangkan

usahanya.

Distortion cost berhubungan dengan dampak pemungutan pajak terhadap

proses produksi suatu entitas bisnis. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan

dalam proses produksi dan faktor-faktor produksi karena adanya pajak tersebut.



Pemungutan pajak yang dikenakan kepada UMKM dilakukan sesuai dengan

dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mana dapat mengakibatkan adanya

pemungutan pajak yang terlalu tinggi. Selain dapat mengakibatkan pemungutan

pajak yang terlalu tinggi, terkadang juga tidak sesuai dengan kemampuan UMKM

dengan tingginya omzet yang dimiliki namun tidak sebanding dengan penghasilan

keuntungannya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan strategi yang terjadi dalam

proses produksi serta faktor-faktor produksi. Sehingga semakin tingginya

pemungutan pajak akan mempersulit UMKM dan membuat UMKM harus

berpikir ulang mengenai bagai mana strategi usahanya agar tetap bertahan.

Compliance cost adalah biaya atau beban yang berkaitan dengan proses

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan yang harus ditanggung

oleh wajib pajak. Dirjen Pajak berusaha memberikan beberapa fasilitas dengan

membuat stan-stan pendaftaran dan pusat informasi di berbagai tempat yang

menjadi pusat keramaian. Selain itu, untuk membayarkan pajaknya juga bisa

melalui bank dan kantor pos. Penyederhanaan peraturan membuat wajib pajak

UMKM membuat UMKM tidak lagi menghitung labanya. Sehingga wajib pajak

tidak perlu lagi mengeluar banyak biaya untuk memenuhi pajaknya dengan

menyewa jasa konsultan pajak, akuntan, transportasi, dll. Serta dengan sistem dan

kemudahan yang diberikan, wajib pajak tidak perlu lagi mengeluarkan banyak

waktu untuk mengurus pajaknya.



4.7.4 Simplicity

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu peraturan

perpajakan, adalah asas kesederhanaan. Sama halnya dengan yang dikemukakan

oleh C.V Brown dan P.M Jackson dalam Rosdiana dan Tarigan (2005: 140)

berikut ini: “taxes should be sufficiently simple so that those affected can be

understand them”. Dalam penerapannya, PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki

banyak kemudahan. Kemudahan dalam perhitungannya, dengan adanya tarif yang

sederhana yaitu satu persen. Adanya tarif satu persen dikalikan omzet, UMKM

tidak lagi kesulitan dalam proses perhitungannya karena proses perhitungannya

tidak rumit dan lebih mudah tanpa memperhitungkan laba atau rugi usahanya.

Tarif satu persen juga akan mempermudah UMKM memperkirakan total

pajaknya.

Terdapat pemberian fasilitas lainnya kepada UMKM di samping

pemberlakuan tarif minimal, untuk melindungi UMKM dari tingginya tarif yang

akan mempengaruhi jumlah pajak terutangnya. Pemberian fasilitas nihil pajak

apabila mengalami kerugian memang akan memproteksi UMKM, namun harus

dipertimbangkan pula sisi kerumitan dalam pemberian fasilitas tersebut. Asas

kesederhanaan dengan pengenaan tarif terhadap pemilik usaha dengan peredaran

bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 sangat berpengaruh terhadap UMKM

dalam penereapan PP Nomor 46 Tahun 2013.



4.8  Alternatif  Perbaikan  Perhitungan  Pemungutan  Pajak  bagi  Pemilik

Usaha (UMKM)

Adanya ketimpangan terhadap pemerintah dan wajib pajak, peneliti

memberikan berupa saran alternatif pengenaan pajak bagi UMKM. Alternatif

yang dibuat adalah dengan mengganti dasar pengenaan pajak satu persen dari

omzet menjadi pengenaan satu persen dari penghasilan netto. Mengadopsi dari

penelitian sebelumnya yang memberikan alternatif dengan cara ini. Dengan

adanya alternatif ini, diharapkan bagi UMKM yang mendapatkan laba kecil tidak

lagi merasa merugi dengan membayar pajak dengan metode ini.

Alternatif pajak untuk UMKM ini dengan mengenakan tarif satu persen

pada penghasilan netto bukan lagi pada peredaran brutonya. Sebagai contoh akan

diberikan ilustrasi untuk wajib pajak orang pribadi sebagai berikut: (menggunakan

contoh norma 20%)

1.  Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar

Rp 415.000.000 dalam satu tahun. Maka perhitungan pajaknya adalah:

Omzet dalam satu tahun (A) Rp 415.000.000
Norma (B) 20%
Penghasilan netto (AxB) Rp 83.000.000
Pajak Final 1% Rp 830.000

2.  Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar

Rp 275.000.000 dalam satu tahun. Maka perhitungan pajaknya adalah:

Omzet dalam satu tahun (A) Rp 275.000.000
Norma (B) 20%
Penghasilan netto (AxB) Rp 55.000.000
Pajak Final 1% Rp 550.000



3. Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar

Rp 103.000.000 dalam satu tahun. Maka perhitungan pajaknya adalah:

Omzet dalam satu tahun (A) Rp 103.000.000
Norma (B) 20%
Penghasilan netto (AxB) Rp 20.600.000
Pajak Final 1% Rp 206.000

4. Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar

Rp 725.000.000 dalam satu tahun. Maka perhitungan pajaknya adalah:

Omzet dalam satu tahun (A) Rp 725.000.000
Norma (B) 20%
Penghasilan netto (AxB) Rp 145.000.000
Pajak Final 1% Rp 1.450.000

Omzet
Penghasilan PPh Final PP Alternatif

Netto No. 46 Perbaikan
Contoh 1 Rp415,000,000 Rp83,000,000 Rp4,150,000 Rp830,000
Contoh 2 Rp275,000,000 Rp55,000,000 Rp2,750,000 Rp550,000
Contoh 3 Rp103,000,000 Rp20,600,000 Rp1,030,000 Rp206,000
Contoh 4 Rp725,000,000 Rp145,000,000 Rp7,250,000 Rp1,450,000

Penghasilan netto didapat dari omzet satu tahun dikalikan dengan norma

masing-masing usaha. Hasil dari penghasilan netto tersebulah yang akan dikalikan

satu persen. Masing-masing usaha memiliki norma yang berbeda-beda sesuai

dengan yang telah ditetapkan, sesuai dengan usahanya. Berikut merupakan tabel

norma perhitungan pajak norma penghasilan.



Tabel 4.4
Norma Perhitungan Pajak Penghasilan

No. Jenis Usaha Menurut KLU Norma
1 Apotik 20.0%
2 Angkutan jalan raya 12.5%

3 Bengkel : elektro, motor, tak bermotor, jam & perhiasan, mesin 17.5%
kantor, alat olahraga

4 Biro perjalanan 34.0%
5 Dagang alat pertanian 8.0%
6 Dagang ATK 8.0%
7 Dagang minyak goring 5.5%
8 Dagang perabot rumah tangga 8.0%
9 Dokter hewan 20.0%

10 Dokter praktek 40.0%
11 Honor (40% X 15%) 6.0%
12 Hotel / penginapan 18.0%
13 Industri barang perhiasan, tukang emas 10.0%
14 Industri Es 15.0%
15 Industri Meubel 12.5%
16 Industri Semen 15.5%
17 Industri Tekstil / Pakaian Jadi 12.5%
18 Jasa binatu 42.5%
19 Jasa foto copy 35.5%
20 Jasa foto studio 3.5%
21 Jasa hiburan dan kebudayaan 31.5%
22 Jasa hukum, notaris 63.5%
23 Jasa kebersihan 42.5%
24 Jasa kesehatan 35.0%
25 Jasa komunikasi, wartel, radio 12.0%
26 Jasa penjahit 35.0%
27 Jasa salon 27.0%
28 Jual beli emas 10.0%
29 Notaris 63.5%
30 Onderdil (dagang) 8.0%
31 Pakan ternak (dagang) 8.0%
32 Pedagang eceran bahan bangunan 8.0%
33 Pedagang eceran barang kelontong 8.0%
34 Pedagang eceran hasil bumi 5.0%
35 Pedagang eceran meubel 8.0%
36 Pedagang obat-obatan 8.0%
37 Pedagang pakaian jadi 8.0%



38 Pekerjaan bebas bidang medis 27.0%
39 Penggilingan padi 8.5%
40 Percetakan 12.0%
41 Peternakan 9.0%
42 Rumah makan 18.0%
43 Selepan padi, dsb (pengupasan hasil pertanian) 8.5%
44 Service elektro 17.5%
45 Tambak 26.0%
46 Tanah (jual) 5.0%
47 Tanah (sewa) 10.0%

Sumber: kpp802.itgo.com



BAB V

KESIMPULAN

5.1  Kesimpulan

Proses pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, terdapat beberapa

tahapan. Tahapan tersebut diantaranya, yaitu: research, penetapan, sosialisasi,

pelaksanaan, serta kontrol. Tahapan-tahapan tersebut memiliki pertimbangan

masing-masing dan telah dipikirkan kekurangan dan kelebihannya oleh

pemerintah.

PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai kebijakan pemerintah yang

diperuntukkan kepada UMKM dapat menguatkan fungsi pajak sebagai sumber

keuangan negara (budgeter) dan mengatur (regulerend). Setelah terpenuhinya

kedua fungsi tersebut, maka PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat dikatakan

memenuhi salah satu asas pemungutan pajak, yaitu revenue adequacy principle.

Asas Keadilan atau The Equity Principle merupakan salah satu asas yang

sangat penting dalam membentuk suatu keijakan perpajakan, karena asas keadilan

merupakan asas yang memihak kepada masyarakat. Pada buku Waluyo (2005: 14)

dikutip bahwa suatu pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan vertikal

dan horizontal. Pada asas keadilan horizontal dapat dikatakan adil apabila dapat

memenuhi empat syarat, yaitu The Globality Ability to Pay, Net Income, Personal

Exemption, dan Equal Treatments for The Equal. Pada PP Nomor 46 Tahun 2013

dan fasilitas-fasilias pemungutan pajak yang diberikan pada UMKM tidak dapat

memenuhi syarat-syarat dari prinsip keadilan horizontal, maka PP Nomor 46

Tahun 2013 ini dapat dikatakan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.



Pada asas keadilan vertikal dapat dikatakan adil apabila dapat memenuhi

dua syarat, yaitu Unequal Treatment for The Unequals dan Progression. Pada PP

Nomor 46 Tahun 2013 sebagai peraturan pemungutan pajak yang diberikan pada

UMKM tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari prinsip keadilan vertikal, maka

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat dikatakan tidak memenuhi asas keadilan

vertikal.

Pada asas ease of administration principle, kebijakan pemungutan pajak

terhadap UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat memenuhi dua dari empat

asas yang terdapat di dalamnya. Kebijakan pemungutan pajak terhadap UMKM

tidak memenuhi asas certainty dan efficiency. Kebijakan tersebut memenuhi asas

simplicity dan convenience.

Adanya ketimpangan terhadap pemerintah dan wajib pajak, peneliti

memberikan berupa saran alternatif pengenaan pajak bagi UMKM. Alternatif yang

dibuat adalah dengan mengganti dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak satu

persen dari omzet menjadi pengenaan satu persen dari penghasilan netto,

penghasilan netto didapat dari omzet satu tahun dikalikan dengan norma masing-

masing usaha. Mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang memberikan

alternatif dengan cara ini.

5.2  Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1. Pemberian tarif satu persen kepada UMKM yang tercantum di dalam PP

Nomor 46 Tahun 2013 lebih baik untuk dikaji ulang. Besarnya omzet bukan



menjadi  ukuran  kemampuan  ekonomis  UMKM,  karena  besarnya  omzet

belum tentu diikuti besarnya laba usaha.

2. Adanya pemisahan tarif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP)

dengan Wajib Pajak Badan (WP-Badan). Perlunya pemisahan dikarenakan

kesiapan usaha baik dari segi modal dan tenaga kerja apabila dihadapkan

dengan pemberlakuan pajak.

3. Usaha dengan basis UMKM yang memiliki usaha dengan skala yang tidak

besar, masih membutuhkan banyak modal untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, besarnya pajak yang diberikan hendaknya sebanding dengan

fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada UMKM. Hal ini agar UMKM dapat

mengembangkan atau mempromosikan usahanya setelah membayarkan

pajaknya.

4. Pengenaan tarif pajak bagi UMKM, sebaiknya melibatkan besarnya norma

pajak yang dimiliki masing-masing usaha. Agar pajak yang dikeluarkan oleh

UMKM dapat lebih sebanding dengan penghasilan jenis usahanya.

5. UMKM lebih memiliki tingkat kesadaran akan kewajibannya untuk

membayarkan pajak usahanya, untuk membantu negara dalam memenuhi

sumber keuangan negara. Hal ini tentunya juga perlu dukungan dari Dirjen

Pajak dengan cara memperkenalkan lebih jauh tentang manfaat dan mengajak

UMKM untuk membayar pajak.
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