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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tentang Pajak

2.1.1 Dasar Hukum Perpajakan

Dasar hukum yang menjadi landasan perpajakan terdapat pada Pasal 23 ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjadi Pasal 23A

Undang-Undang Dasar 1945.

Yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

kepentingan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum

semua peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli yang beberapa ada

dalam (Diana Sari, 2013:33) adalah sebagai berikut :

Prof. Dr. P.J.A. Adriani

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang

berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
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Prof. Dr. Djajadiningrat

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara

karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak

ada jasa balik dari Negara secara langsung.”

Anderson, W.H.

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang

dibebankan pada pendapatan kekayaan sesorang yang diutamakan untuk

membiayai pengeluaran Negara.”

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam

buku (Mardiasmo, 2011:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi)

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.”

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut Mardiasmo (2011:1), menarik

beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.
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3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrasepsi

individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri pada pengertian pajak dan berbagai

definisi pajak terlihat adanya 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang bersifat rutin atau mengisi kas negara, seperti Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan. Misalnya

dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau

keringanan-keringanan, seperti :

a. Pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah

untuk mangurangi gaya hidup konsumtif.

b. Pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.

c. Pemerintah mengenakan tarif pajak untuk eksport sebesar 0% guna

mendorong eksport produk indonesia di pasar dunia.
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2.1.4 Hukum Pajak

Setiap hukum baik perdata maupun publik ada ketentuan materiil dan

ketentuan formilnya, demikian pula dengan hukum pajak. Hal tersebut penting karena

berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui materi hukum pajak beserta

peraturan-peraturan pelaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari hukum pajak tersebut.

1. Hukum Pajak Materiil, memuat tentang norma-norma yang menerangkan

tentang :

a. Subjek pajak : siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak siapa yang

berhutang pajak.

b. Objek pajak : keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-

peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.

c. Bagaimana menghitungnya : menyangkut dasar pengenaan pajak dan tariff

pajak.

2. Hukum Pajak Formil, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk atau

cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil tersebut menjadi kenyataan.

Misalnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP).

2.1.5 Subjek Pajak

Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisasi persyaratan

dalam menentukan subjek pajaknya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Pengertian dan penjabaran subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang

dijabarkan berdasarkan Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor Nomor

36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang–Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan adalah:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah :
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a. 1) Orang pribadi;

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

b. Badan;

c. Bentuk usaha tetap.

(2) Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar

negeri.

(3) Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan

pemerintah Daerah;

4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak

(4) Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

a. 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, badan yang tidak didirikan dan
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tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan

dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia;

(5) Bentuk Usaha Tetap (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 :

a. Tempat kedudukan manajemen.

b. Cabang perusahaan.

c. Kantor perwakilan.

d. Gedung kantor.

e. Pabrik.

f. Bengkel.

g. Gudang.

h. Ruang untuk promosi dan penjualan.

i. Pertambangan dan penggallian sumber alam.

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
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m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan.

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas.

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia; dan

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan

kegiatan usaha melalui internet.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal tiga sistem penggolongan pemungutan yang

dapat digunakan, menurut Siti Resmi (2008:11), tiga kelompok sistem pemungutan

tersebut adalah:

a. Official Assessment System

Sistem ini memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung,

melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.
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c. With Holding System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh wajib

pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Reformasi Perpajakan (Tax Reform)

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun

1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas

pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assessment ke sistem Self

Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung

antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat

menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban

perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Diana Sari, 2013:7).

Tax Reform adalah pembaharuan perpajakan yang dilakukan sejak tanggal 1

Januari 1984. Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang hingga 1

Januari 1983 masih berlaku di Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan

zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan

Pancasila, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku

di Indonesia. Maka dengan pembaharuan perpajakan ini beban pajak akan menjadi

adil dan wajar  sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan

kesadaran kewajibannya membayar pajak dan dilain pihak menutup lubang-lubang



21

yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak (Soemitro :

1988).

Menurut Diana Sari (2013:7), reformasi perpajakan adalah perubahan

mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi :

a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak

b. Kebijakan Perpajakan

c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak

d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak.

Menurut Malcolm Gillis yang dikemukakan kembali oleh Aris (2014:15),

atribut yang menjadi dasar suatu reformasi perpajakan:

1. Breadth of reform. Reformasi perpajakan memfokuskan pada struktur pajak
atau sistem pajak, dan administrasi pajak.

2. Scope or reform. Reformasi perpajakan dilakukan secara comprehensive
(semua sumber penerimaan yang penting), atau dilakukan secara parsial (harus
meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan).

3. Revenue goals. Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dalam
prosentase terhadap PDB yaitu rasio pajak (revenue enhanching); untuk
mengganti penerimaan (revenue neutral reform); atau bahkan untuk
mengurangi penerimaan (revenue-decreasing reform).

4. Equity goals. Reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan
(redistributive). Orang berpenghasilan tidak sama pajaknya diperlakukan tidak
sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk
merubah didistribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut distributionally
neutral reform.

5. Resource allocations goals. Reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi
pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien
(euconominally neutral), jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran
sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut
interventionist reforms.
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6. Timing of reform; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan
secara bersamaan disebut contemporaneous reform, dengan implementasi
bertahap disebut phased reforms, atau perubahan kebijakan perpajakan yang
tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut successive
reforms.

Menurut Diana Sari (2013:8), reformasi perpajakan secara komprehensif

sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang

secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu :

a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;

b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang undang

Perpajakan; dan

c. Bidang Pengawasan, dengan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan

hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara

bertahap dan mencakup seluruh aspek dibidang perpajakan.

2.2.1 Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha (2005:14), reformasi administrasi perpajakan

adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu,

kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar

reformasi administrasi perpajakan berhasil, dibutuhkan : (1) struktur pajak yang

disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi

reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat

terhadap peningkatan administrasi perpajakan.
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Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikemukakan kembali oleh Donny

(2013:31), Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau

prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti luas

meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/kelembagaan. Sebagai suatu sistem,

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur

kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang

sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat law enforcement,

tetapi lebih penting daripada itu, sebagai service point yang memberikan

pelayanan prima masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Ditjen Pajak

dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang

akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama

yang baik antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Wajib Pajak diharapkan

untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan Aparat

Pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik

perpajakan. Selain itu Ditjen Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka

(transparancy) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari

masyarakat sebagai Wajib Pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan

dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut (Diana Sari, 2013:8).

Menurut (Rahayu : 2009), program reformasi administrasi perpajakan

diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang

memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan

fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan

pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative

dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem
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administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan

pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-

Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih

efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal

Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan

pelaksanaan good governance.

Administrasi perpajakan memiliki peranan yang krusial di dalam

menentukan seberapa efektif sistem perpajakan suatu negara. Sayangnya,

administrasi perpajakan di banyak negara, khususnya Indonesia tidak berfungsi

optimal dan menyimpang dari tujuannya yang ada pada undang-undang

perpajakan. Banyak hal yang menjadi permasalahan di dalam administrasi

perpajakan. salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak

karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Agar tujuan dari pajak itu memiliki

efek terhadap pengalokasian sumber pendapatan, pendistribusian income, dan

stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan, administrasi perpajakan harus

berfungsi secara efektif dan efisien (Manroe : 2009).

Menurut Carlos A. Silvani yang dikemukakan kembali oleh Donny

(2013:32), menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu

mengatasi masalah-masalah berikut ini:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered tax payer), dengan
administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan
menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tela meningkatkan jumlah
penerimaan pajak.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT),
administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak
tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyeludupan pajak (tax evaders),
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Penyeludupan pajak (tax evaders), adalah wajib pajak yang melaporkan pajak
lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan
lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan
seluruh usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggakan pajak (delinguent tax payers),
Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan
penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang lebih baik akan lebih
efektif melaksanakan upaya tersebut.

Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat

memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan

yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak

telah menyusun sejumlah strategi, amtara lain :

1. Meningkatkan kepatuhan

2. Menangkal ketidakpatuhan

3. Meningkatkan citra

4. Mengembangkan administrasi modern

5. Meningkatkan produktivitas aparat.

Tujuan dari perubahan atau reformasi administrasi perpajakan tersebut

memiliki efek baik ke dalam maupun ke luar. Efek ke dalam adalah untuk

meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai, pembinaan karir yang

lebih dan transparan, peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pegawai, dan

perbaikan struktur organisasi. Sedangkan efek ke luar adalah meningkatkan citra

dan kepercayaan masyarakat terhadap DJP, penegakan hukum secara adil, dan

pencapaian target penerimaan pajak secara lebih efektif dan efisien.
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Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:128), Indikator Modernisasi

Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restruksi organisasi.

Implementasi konsep modernisasi perpajakan modern yang berorientasi pada

pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik

dilevel kantor pusat maupun dilevel kantor operasional.

a. Job desk Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi

agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Untuk itu struktur KP DJP

dibagi menjadi direktorat yang menagani day-to-day operation (1

sekertariat, 9 direktorat), direktorat yang menagani pengembangan /

transformasi (3direktorat), direktorat baru untuk menagani intelijen dan

penyidikan perpajakan dan hubungan masyarakat, serta beberapa direktorat

baru yang menagani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan transfer

princing.

b. Job desk Kantor Operasioanal

Kantor Operasioanal perlu diubah sebagai pelaksana implementasi

kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang

ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya,

struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi

modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus

melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis

berdasarkan analisi resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan

segmentasi wajib pajak (LTO, MTO, dan STO),  khusus di kantor

operasional terdapat posisi baru yang disebut Account Representative, untuk

memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak seluruh penaganan keberatan

dilakukan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal
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diatas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari

pemeriksaan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan

informasi.

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi yang

melalui :

a. SOP untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP.

b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan e-system dengan

dibukanya fasilitas e-filing, e-SPT, e-payment, e-registration.

c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan

dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

3. Penyempurnaan manajemen SDM.

Langkah perbaikan dalam bidang SDM yaitu :

a. DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh 30.000 pegawai DJP

guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.

b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan

job grade dari masing-masing jabatan tersebut.

c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisi yang kemudian

dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-

masing pegawai.

d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses

pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kerja.

e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir,

khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih

jelas, adil dan akuntabel.
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4. Pelaksanaan Good Governance

DJP dengan program modernisasi senantiasa berupaya menerapkan prinsip-

prinsip good governance berupa :

a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas

mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam

pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode

etik pegawai.

b. Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya

independen untuk menagani pelanggaran atau penyelewengan dibidang

perpajakan.

c. Dalam lingkup interenal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang

khusus menagani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal

dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

d. Pembentukan complience center dimasing-masing Kanwil modern untuk

menampung keluhan WP merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu

meningkatkan pelayanan kepada WP sekaligus pengawasan bagi internal DJP.

2.2.2 Reformasi Undang-Undang Perpajakan

Dari aspek peraturan perpajakan, Ditjen Pajak terus mengupayakan

pengembangan yuridis formal dan materil perpajakan. Langkah yang dilakukan

yakni melalui penyesuaian dan pembaruan atau amandemen peraturan dan

kebijakan perpajakan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Reformasi kebijakan perpajakan ini

dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan pajak

sejalan dengan perkembangan dunia usaha sehingga lebih kompetitif. Peraturan

atau kebijakan perpajakan ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi

Aparat Pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila
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ditemukan adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh Aparat Pajak, maka pihak

yang bersangkutan harus dikenakan sanksi (punishment) dengan berpedoman

pada peraturan perpajakan tersebut. Selain itu, dalam peraturan perpajakan

tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan

oleh Wajib Pajak. Sehingga akan terjadi keseimbangan (balance) pelaksanaan

kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Aparat Pajak (Diana

Sari, 2013:8).

Dalam rangka mengakomodasi pengaruh perkembangan ekonomi dan

sosial, maka undang undang perpajakan senantiasa perlu disempurnakan untuk

dapat menaikkan daya saing para pelaku ekonomi. Amandemen ini juga lebih

menyeimbangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak, sehingga

diharapkan dapat lebih meningkatkan integritas dan mutu hasil pekerjaan (Media

Indonesia : 2007).

Kebijakan perpajakan nasional telah mengalami beberapa tahap reformasi

perpajakan, terutama reformasi pada bidang peraturan/undang-undang perpajakan

yaitu :

1. Reformasi Pajak (Tax Reform) 1983

Reformasi pajak (tax reform) telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984.

Bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang perpajakan, yaitu:

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

2. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas

Penjualan Barang Mewah. Undang-undang ini diberlakukan mulai tanggal 1

April 1985.

4. UU Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
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5. UU Nomor 13 tentang Bea Materai.

Pada tahun 1991 dikeluarkan undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1991

sebagai perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan .

2. Reformasi Pajak (Tax Reform) 1994

Reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja tetapi terus dilakukan

perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem

perekonomian. Pada tahun 1991 perubahan pertama dilakukan terhadap Pajak

Penghasilan. Kemudian pada tahun 1994 diadakan lagi serangkaian perubahan

terhadap peraturan perpajakan. Reformasi perpajakan kedua tahun 1994 meliputi

empat perubahan dan penyempurnaan Undang-undang pajak, yaitu:

a. UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

c. UU Nomor 11 Tahun 1994  tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.

d. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12

tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Reformasi Pajak (Tax Reform) 1997

Reformasi Perpajakan ketiga Tahun 1997 menghasilkan 5 buah Undang-

undang baru yang akan melengkapi UU yang ada, yaitu:

a. UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

b. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

d. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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e. UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

4. Reformasi Pajak (Tax Reform) 2000

Pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi,

pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah

undang-undang yang telah ada, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-

undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa.

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan.

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi.

Pada tahun 2002 untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum,

pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun

1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan

kurang berpihak kepada Wajib Pajak.
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5. Reformasi Pajak (Tax Reform) 2004-2009

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek

perpajakan, melalui reformasi :

1. Moral, etika dan integritas aparat pajak:

a. Melaksanakan kewajiban hidup beragama dengan sebaik-baiknya,

b. Peduli sesama, lingkungan sosial dan dinas,

c. Pembentukan kode etik dan Komisi Kode Etik,

d. Tiada hari tanpa sosialisasi Kode Etik.

2. Kebijakan Perpajakan:

a. Transparansi melalui Komunikasi dan Partisipasi;

b. Amandemen UU Perpajakan.

3. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak:

a. Kemudahan informasi (kotak pos, hotline service, IVR dan website),

b. Kemudahan pelayanan dengan membentuk e-system & kantor WP besar.

4. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan:

a. Pembentukan bank data pajak diantaranya SPT WP, lawan transaksi dari

SPT WP, dan data pihak ketiga.

b. Pembentukan bank data nasional yaitu Bank Data Pajak; KISS dgn

membentuk Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number/SIN),

meluruskan ketentuan yg bertentangan dengan UU dan penegakan

hukum/Law Enforcement.

5. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap aparat

pajak.

a. Piagam penghargaan berupa karier maupun studi ke luar negeri

b. Penegakan hukum/Law Enforcement: ringan, sedang, berat, dan pidana.

Pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk

mengubah undang-undang yang telah ada, yaitu :
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1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas

undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi.

6. Reformasi Pajak (Tax Reform) 2009-2014

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan yang selaras

dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar dapat mewujudkan sistem

perpajakan yang adil dan kompetitif, dan memberikan kepastian hukum. Pada

2009 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan apa yang disebut sebagai reformasi

jilid II, hal ini karena berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui masih

terdapat tax gap yang cukup lebar yang menggambarkan jumlah potensi pajak

yang belum disetorkan ke kas Negara. Reformasi Perpajakan jilid II tersebut

antara lain:

1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan pegawai baik di dalam maupun luar

negeri,

2. Renumerasi tenaga pemeriksa dan juru sita dievaluasi,

3. Sistem reward dan punishment yang ditegakkan secara adil dan ketat,

4. Pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi

(high wealth individual)

5. Peningkatan efisiensi system MPN sehingga wajib pajak membayar pajak,

dilayani dengan waktu luas tanpa terlalu banyak syarat administrasi bank ke
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan juga laporan yang tanpa jeda waktu

ke Direktorat Jenderal Pajak.

6. Kerjasama dengan expert kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan di

Direktorat Jenderal Pajak meliputi seluruh aspek dari core bisnis Direktorat

Jenderal pajak yaitu Project for Indonesian Tax Administration Reform

(PINTAR), dan

7. Perluasan inbound dan outbound call center.

Tujuan dari penyempurnaan Undang-undang Pajak adalah dalam rangka

ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus

merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak

yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian

nasional dan menutup celah-celah penghindaran pajak (loopholes). Adapun tujuan

dan sasaran dari perubahan perundang-undangan pajak ini, diantaranya:

1. Kesederhanaan sistem (simplicity),

2. Netral dan mengurangi/meminimumkan distorsi,

3. Transparansi,

4. Konsistensi dan persisten,

5. Kepastian hukum,

6. Keadilan (fairness),

7. Meningkatkan kepatuhan WP, dan

8. Meningkatkan daya saing usaha.

2.2.3 Reformasi Bidang Pengawasan (Ekstensifikasi dan Intensifikasi)

Di bidang pengawasan dibangun Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN)

yang berfungsi untuk menyeimbangkan pelaksanaan sistem self assessment

dengan official assessment dalam penghitungan dan penetapan besarnya pajak

yang terutang. Selain itu, pembangunan Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN)

juga bertujuan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi
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perpajakan yakni kegiatan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar

sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan negara.

Menurut SE-06PJ.09/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan

yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan

objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan,

intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak

terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam

administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Jumlah penduduk Indonesia 220 juta atau 55 juta Kepala Keluarga, atau

kalau dianggap yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah

separuhnya atau 27,5 juta berarti sejumlah itu harus memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). Namun, ternyata yang memiliki NPWP masih sangat

sedikit yaitu 4 juta. Oleh karena itu ekstensifikasi harus terus menerus digalakan.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment oleh

Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematik dan terstandar. Setiap

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diinstruksikan membuat mapping dan profiling

seluruh Wajib Pajaknya dimulai dengan 200 Wajib Pajak terbesar.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan

intensifikasi pajak, meliputi :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian

NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus

sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di

wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya

(termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi

berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang

menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP);
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2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP,

terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di

sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau

mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak

badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum

terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;

4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus

disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang

bersangkutan;

5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun

berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di

sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau

mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

6. Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pembayaran pajak;

7. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan mempercepat

waktu pelayanan;

8. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pajak;

9. Sosialisasi terhadap wajib pajak setempat;

10. Menerbitkan Surat Peringatan Pajak yang bersifat teguran kepada wajib pajak

agar membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Ektensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib

pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah

pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib

pajak. Sedangkan tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua

usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak dari sisi ektensifikasi pajak

pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan
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subyek dan objek pajak. Untuk mencapai target tersebut ada tiga strategi yang harus

dilakukan yaitu :

1. Membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang
terintegrasi yang bertanggungjawab untuk proses pelaksanaannya.

2. Pernyertaan tunjangan khusus untuk seluruh pegawai pajak.
3. Menumbuhkan semangat rela membayar pajak.

Dari ketiga strategi diatas dapat dilihat bahwa pihak-pihak harus dapat
memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target yang telah di
tetapkan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab terhadap
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, maka usaha untuk mencapai target pajak dapat
mudah tercapai.

Dalam hal bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak, bahkan tidak jarang disuatu wilayah telah
dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak menghasilkan apa-apa karena
diwilayah terebut semua wajib pajak telah terdaftar dan memiliki nomor wajib pajak.

Upaya yang telah dilakukan untuk proses ekstensifikasi pajak adalah sebagai
berikut (SE-06PJ.9/2001) :

1. Canvassing, terhadap pengusaha-pengusaha di sentra-sentra ekonomi, seperti
mall, plasa.

2. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau
masyarakat mampu supaya kepala keluarga diberi nomor pokok wajib pajak

3. Kerjasama terhadap pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik
paspor untuk memilki nomor pokok wajib pajak.

4. Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki nomor pokok wajib pajak.
5. Mewajibkam pembeli mobil mewah dan rumah mewah memilki nomor pokok

wajib pajak.
6. Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP untuk

memiliki NPWP.
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2.3 Tujuan Reformasi Perpajakan (Tax Reform)

Tujuan dari pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh mantan

Menteri Keuangan Republik Indonesia, almarhum Bapak Radius Prawiro pada

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih

menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan

lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya

dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-

sumber diluar minyak bumi dan gas alam.

Menurut Soemitro (1988:15), tujuan pemerintah mengadakan Tax Reform

adalah bermaksud untuk :

1. Menyesuaikan perundang-undangan pajak dengan falsafah Negara Pancasila

dan ideologi Negara karena banyak undang-undnag pajak yang masih berlaku,

berasal dari dan dibuat oleh pemerintah kolonial yang sudah tentu dijiwai oleh

ideologi barat yang liberalis, individualis, dan kapitalis.

2. Menyesuaikan perundang-undangan pajak dengan struktur dan organisasi

kenegaraan. Struktur organisasi Hindia Belanda yang jauh berbeda dengan

struktur organisasi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang

menuju ke masyarakat adil dan masyarakat adil dan makmur, spiritual dan

material yang merata.

3. Menyederhanakan sistem perpajakan, cara pemungutannya, tarif pajak, dan

cara pembayarannya. Jenis pajak yang berasal dari zaman kolonial terlalu

banyak ragamnya.

4. Memberikan kepastian hukum baik bagi rakyat wajib pajak maupun bagi

pemerintah dan meningkatkan keadilan. Tidak ada lagi masalah pajak yang

berlarut-larut tanpa ada penyelesaiannya.



39

5. Meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah memilki wewenang untuk

menaikkan hasil pajak untuk mengimbangi kemunduran hasil minyak bumi

dan gas.

6. Menghilangkan diskriminasi dalam bidang perpajakan, dan memperlakukan

sama sesuai dengan hak asasinya tanpa pandang bangsa, warna kulit, agama,

atau kedudukan serta pajak yang dikenakan sesuai dengan daya pikulnya.

7. Menyesuaikan perundang-undangan pajak dengan jiwa dan aspirasi Bangsa

Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia yang berjiwa gotong royong, tolong

menolong, rasa kesatuan dan persatuan yang besar, yang patuh pada

pimpinannya selama mereka diperlakukan adil.

8. Menyesuaikan peraturan pajak dengan laju ekonomi dunia. Peraturan pajak

harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Oleh

karena itu peraturan perpajakan yang berasal dari zaman kolonial sudah

ketinggalan zaman dan harus diganti.

9. Menghilangkan dwibahasa yang masih terdapat dalam perundang-undangan

pajak yang berasal dari zaman penjajahan.

10. Memasyarakatkan pajak dan meningkatkan kesadaran pajak bansa Indonesia

melalui berbagai mass media, karena pajak di zaman kolonial dianggap

sebagai alat pemerasan kaum penjajah, sehingga pada waktu itu bangsa

Indonesia menentang pajak. Jadi kalau rakyat kurang mempunyai kesadaran

pajak itu bukan salah mereka, melainkan kesalahan penguasa yang kurang

memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang

perpajakan. Setelah adanya Tax Reform, penyuluhan kepada masyarakat

ditingkatkan baik melalui televise, radio, majalah, penyuluhan kepada

organisasi dagang, industry, koperasi dan sebagainya dengan hasil yang cukup

memuaskan bahkan memberikan harapan yang sangat baik.

11. Menerbitkan aparatur Negara yang berhubungan dengan pemungutan pajak.
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12. Menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan sistem administrasi

perpajakan.

13. Meratakan pengenaan pajak bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengenakan

pajak sesuai dengan daya pikulnya melalui sistem selfassesment.

14. Menutup kekosongan dalam undang-undang pajak yang mungkin dapat

diselundupi dan menghindarkan korupsi atau pungutan liar.

15. Menerbitkan pembukuan wajib pajak dan memungkinkan penerapan norma

penghitungan bagi mereka yang tidak diwajibkan mengadakan pembukuan

yang berarti memudahkan wajib pajak.

16. Memberikan hukuman kepada wajib pajak yang sepadan dengan pelanggaran

yang dilakukan, baik yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana

dan menerapkan sanksi secara konsisten tak pandang bulu.

2.4 Citra

Menurut Wikipedia, citra (image) didefinisikan sebagai a picture of mind,

yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah

menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh

kemampuan atau keadaan yang sebenarnya.

Bill Canton mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari

publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek,

orang atau organisasi. Menurut Philip Henslowe, citra adalah kesan yang diperoleh

dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta (tentang orang-orang, produk

atau situasi). Kemudian Rhenald Kasali juga mendefinisikan citra sebagai kesan yang

timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul

karena adanya informasi. Sedangkan Frank Jefkins mengartikan citra sebagai kesan,

gambaran atau impresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya)
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mengenai berbagai kebijakan, personel, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi atau

perusahaan.

Ada beberapa jenis citra menurut Frank Jefkins yaitu :

1. Mirror Image (Citra Bayangan)
Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi biasanya
adalah pemimpinnya, mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya.
Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam
mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak
tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya
informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan
dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar.
Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai kita.

2. Current Image (Citra yang Berlaku)
Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-
pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh
banyak-sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang
mempercayainya.

3. Multiple Image (Citra Majemuk)
Citra majemuk yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya
terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili
organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama
dengan tujuan atau asas organisasi kita.

4. Corporate Image (Citra Perusahaan)
Apa yang dimaksud dengan citra perusahaan adalah citra dari suatu
organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan
pelayanannya.

5. Wish Image (Citra Yang Diharapkan)
Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau
suatu organisasi. Citra yang diharapkn biasanya dirumuskan dan diterapkan
untuk sesuatu yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi
yang memadai mengenainya.
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Untuk mengetahui citra perusahaan (dalam hal ini DJP), baik citra positif

maupun negatif diperlukan alat ukur untuk mengetahui citra perusahaan tersebut. Ada

empat hal yang digunakan sebagai alat pengukur citra perusahaan (Ruslan 1998:25),

yaitu :

1. Kepercayaan
Merupakan kesan dan pendapat atau penilaian positif khalayak terhadap suatu
perusahaan.

2. Realitas
Menggambarkan suatu yang realistis, jelas terwujud, dapat diukur dan
hasilnya dapat dirasakan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan
perencanaan yang matang dan sistematis bagi responden.

3. Terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan
Menggambarkan keadaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan
publiknya.

4. Kesadaran
Adanya kesadaran khalayak tentang perusahaan dan perhatian terhadap
produk yang dihasilkan.

Menurut Sutojo (2004:96), pembentukan citra yang ada dalam benak

konsumen (dalam hal ini adalah WP) terhadap suatu produk (dalam hal ini adalah

reformasi perpajakan) dapat diukur dengan menggunakan indikator penilaian citra

sebagai berikut :

1. Kesan
Kesan yang didapat oleh konsumen terhadap perusahaan merupakan salah
satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat pengukur citra.

2. Kepercayaan
Kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya kepada pihak lain yang
memang memiliki kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakannya
yang konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan
rendah hati. Kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan diimplementasikan
dari kredibilitas perusahaan dan kepedulian perusahaan pada pelanggan yang
ditunjukkan melalui performance perusahaan pada pengalaman melakukan
hubungan dengan pelanggan (dalam hal ini adalah kualitas pelayanan).
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3. Sikap
Indikator lain dari pengukuran citra perusahaan adalah sikap, dimana sikap
masyarakat dapat menunjukkan bagaimana sebenarnya masyarakat menilai
suatu perusahaan. Jika masyarakat bersikap baik, maka citra perusahaan itu
baik. Sebaliknya, jika sikap yang ditunjukkan negatif, berarti citra perusahaan
tersebut juga kurang di mata masyarakat.

2.4.1 Citra Pajak

Di dalam alam kemerdekaan yang telah kita nikmati sekarang ini, tidak dapat

dihindarkan bahwa pengalaman pahit di masa lalu masih terbawa. Trauma yang

buruk terhadap pajak ini pada gilirannya menyebabkan citra yang negatif terhadap

pajak, terlebih-lebih terhadap aparat pelaksanaannya. Meskipun demikian, citra

negatif terhadap aparat pajak bukanlah hal yang berkembang tanpa alasan, karena

sudah menjadi rahasia umum bahwa diantara para petugas pajak pada masa itu

terdapat oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri, terutama

dalam proses negoisasi penetapan ataupun perhitungan besarnya pajak terhadap

Wajib Pajak. Dalam hal ini, pada masa lalu memang ada oknum petugas pajak yang

menawarkan “jasa” untuk menghitung dan membayarkan pajak, seolah-olah ada

tawar-menawar. Ada juga yang dengan tegas-tegas dalam tawar-menawar tersebut

menjanjikan dapat mengurangi pajak asal “mengerti”.

Dalam sistem yang lama petugas pajak mendatangi masyarakat untuk daftar

sebagai Wajib Pajak, demikian juga besarnya pajak dihitung oleh petugas pajak.

Akibatnya, sering terjadi “kucing-kucingan” sehingga timbul semboyan “Orang pajak

mengejar, Wajib Pajak menghindar”. Namun, pada sisi lain keadaan ini juga

memungkinkan terjadinya kolusi antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Selain itu,

citra negatif terhadap aparat pajak bahkan mengarah pada pribadi aparatnya, misalnya

ungkapan “Pantas saja dia kaya, orang pajak sih!”. Singkatnya aparat pajak seakan

berkonotasi dengan penyelewengan. Sekalipun tidak semua aparat pajak melakukan
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penyelewengan seperti itu, namun pengaruh negatifnya menyebar kemana-mana,

dengan akibat generalisasi citra buruk terhadap perpajakan.

Kita misalnya dapat mengutip pernyataan Gubernur Bengkulu, Suprapto,

bahwa para petugas pajak lebih merupakan momok di mata rakyat ketimbang petugas

yang menjalankan fungsinya bagi kepentingan negara. Direktorat Jenderal Pajak

beberapa bulan belakangan menjadi institusi yang hangat dibicarakan di masyarakat.

Sebuah lembaga vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu

menjadi bulan-bulanan media karena kasus penyelewengan pajak oleh beberapa

pegawainya.

Kasus yang akhirnya membawa dampak buruk pada sistem perpajakan

nasional dan anjloknya citra pajak di mata rakyat. Sebenarnya sejak digebraknya

reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan nasional beberapa tahun lalu, citra

pajak dinilai sangat membanggakan. Selain karena terjadinya perubahan yang cukup

signifikan pada sistem dan tata kelola administrasi perpajakan, juga hasil survey

beberapa lembaga survey nasional dan luar negeri yangsungguh mengejutkan karena

menempatkan institusi pajak sebagai institusi pelayanan publik yang melonjak naik

peringkatnya sebelum digulirkannya reformasi dan modernisasi pajak. Peringkat ini

tidak hanya variable bersih dari KKN, melainkan juga pelayanan yang sangat

professional dan taat aturan kepada wajib pajak dan masyarakat.

Namun,setelah munculnya kasus Gayus dan kasus-kasus pengiringnya, citra

pajak menjadi terpuruk. Tentu saja kita berharap, bahwa ulah Gayus dan lainnnya

tidak harus merusak susu dalam satu belangah. Namun, kita mestinya melihat sebagai

perbuatan oknum seperti kasus yang terjadi pada institusi lainnya dimana hanya

melibatkan oknum. Bagi Wajib Pajak, harapannya agar berbagai kasus pajak ini

dijadikan titik awal untuk memperbaiki citra pajak yang semakin baik dan lebih

dipercaya masyarakat. Wajib pajak dan instistusinya adalah dua pihak yang saling

bersimbiosis. Wajib Pajak ingin berbakti kepada tanah air dengan membayar pajak,
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sedangkan institusi pajak sebagai pelayan agar uang pajak yang dibayarkan oleh

wajib pajak dapat digunakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Diluar itu, perhatian yang diberikan wajib pajak dan masyarakat berupa

harapan dan tanggapan terhadap kasus Gayus mengharuskan Direktorat Jenderal

Pajak untuk lebih menitikberatkan pada citra pajak yang kini terpuruk kembali

terbaik di mata masyarakat. Menjadi penting karena citra pajak adalah cermin

pelayanan pajak agar antara pemerintah dan rakyat tidak ada jurang dan kesenjangan

yang lebar. Citra menjadi hal yang penting sehingga diperlukan suatu tekad yang kuat

bagi semua jajaran aparatur pajak dan dukungan rakyat khususnya wajib pajak untuk

bersama-sama membangun citra pajak kembali semakin baik. Inilah tantangan bagi

institusi yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pajak menuju pajak yang profesional

dan modern yang intinya pada kesadaran dan ketaatan membayar pajak oleh wajib

pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk membangun citra dengan

mengimplementasikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas,

Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Komitmen ini yang menjadi

nafas bagi seluruh pegawai DJP dalam melakukan pekerjaannya, karena citra yang

dibentuk haruslah dibangun secara jujur, sehingga citra yang dipersepsikan oleh

publik adalah baik dan benar, dalam arti ada konsistensi antara citra dengan realitas.

Citra DJP tidak akan dibangun dengan dasar kebohongan informasi, karena DJP

menyadari bahwa ketika tidak ada kekonsistenan antara kinerja nyata dengan citra

yang dikomunikasikan, realitaslah yang akan menjadi pemenangnya. DJP menyadari

betul bahwa komunikasi organisasi yang tidak dipercaya, justru akan merusak citra

organisasi lebih parah lagi, sehingga dapat kita yakini bersama bahwa citra yang

dibangun DJP adalah realita.

Seperti kita ketahui bersama, DJP telah 10 tahun ini berbenah diri

membangun citra diri yang positif, upaya tersebut dilakukan dari dua sisi, baik dari
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sisi internal maupun sisi eksternal. Dari sisi internal Reformasi Birokrasi berupa

perbaikan sistem, peraturan, proses bisnis, pengelolaan keuangan yang berintegritas

dan profesional terus digaungkan dan akan menjadi etos kerja bagi seluruh pegawai

DJP. Sedangkan dari sisi eksternal terdapat 2 hal fundamental yang sedang dirubah,

yaitu yang pertama merubah pola pikir masyarakat mengenai kewajiban

perpajakannya, masyarakat jangan menjadikan pajak sebagi momok yang perlu

dihindari atau disiasati. Yang kedua menciptakan sense of belonging atau rasa

memiliki dari para pemangku kepentingan terhadap institusi ini, sehingga setiap

stakeholder atau pemangku kepentingan ikut mengawasi kinerja dari DJP dan

melaporkan setiap informasi yang sekiranya dapat mencederai semangat Reformasi

Birokrasi yang telah dilakukan oleh DJP selama satu dekade ini. Saluran pengaduan

telah dibuka melalui berbagai media, yaitu melalui Kring Pajak 500200,

Whistleblowing System, email: pengaduan@pajak.go.id, atau dapat juga disampaikan

secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan

dan Konsultasi Pajak (KP2KP).

Citra tidak hanya pencitraan yang didengung-dengungkan atau dipublikasikan

sekedar diangggap sudah berubah, melainkan suatu realita yang ditunjukkan kepada

masyarakat. Citra menjadi sulit diwujudkan tatkala masih terjadi hal-hal yang

menyakitkan wajib pajak. Memperkaya diri oleh petugas pajak menjadi contohnya

dan modus penyimpangan lainnya. Harapan kita, Direktorat Jenderal Pajak tetap eksis

sebagai institusi penghimpun uang negara untuk pembiayaan APBN dan lembaga

pelayanan publik yang dipercaya masyarakat.

2.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

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

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki

penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Di Indonesia, setiap orang

wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali

ditentukan dalam undang-undang.

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

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.

Pengertian Wajib Pajak (WP) hampir sama dengan pengertian subjek pajak.

Bedanya, subjek pajak belum memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Subjek pajak

akan berubah status menjadi WP apabila yang bersangkutan menerima penghasilan

dari Indonesia.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berjudul “Pengaruh Reformasi Administrasi

Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan, Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib

Pajak dan Penerimaan Pajak (Survei pada 5 KPP Pratama dan 1 KPP Madya di

Wilayah Jawa Barat 1)”, dimana periode penelitian tersebut dilakukan pada bulan

Januari 2013, sampai dengan bulan Juni Tahun 2013 Oleh Donny Sulastiawan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:
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1. Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah, Pengaruh

Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kualitas Pelayanan, Kepuasan

Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Survei pada 5

KPP Pratama dan 1 KPP Madya di Wilayah Jawa Barat 1), sedangkan yang

menjadi objek penulis saat ini adalah aspek Pengaruh Reformasi Perpajakan

terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Dalam penelitian sebelumnya terdapat 1 (satu) variabel X dan 4 (empat)

variabel Y, dimana variabel X1 adalah Reformasi Administrasi Perpajakan, dan

variabel Y1 Kualitas Pelayanan, variabel Y2 adalah Kepuasan Wajib Pajak,

variabel Y3 adalah Kepatuhan Wajib Pajak, serta variabel Y4 adalah

Penerimaan Pajak. Sedangkan dalam penelitian sekarang, penulis mengkaji

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak

Orang Pribadi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Reformasi pajak yang dilakukan melahirkan beberapa undang-undang pajak

yang baru seperti Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai, Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, Bea Meterai dan lain-lain. Undang-undang ini dilengkapi dengan

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak untuk pedoman pelaksanaan undang-undang. Direktorat Jenderal

Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah

melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor
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pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan

penerimaan negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia

yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam negeri. Untuk mendongkrak

peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari

Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya

peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak

sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak

melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima (Service

Excellent) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya

tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia

(Sari : 2013).

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan

program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang

secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini

adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan

yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi

yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima

sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini

ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan

akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu

terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan

perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif (Direktorat

Jenderal Pajak : 2007).
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan

hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara

bertahap dan mencakup seluruh aspek di bidang perpajakan (Sari :2013).

Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang dalam melakukan

reformasi perpajakan berusaha untuk melakukan reformasi perpajakan didukung

dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta

mempunyai kode etik kerja sehingga diharapkan akan merubah citra pajak yang

negatif (Direktorat Jenderal Pajak : 2007).
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2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan permasalahan yang terjadi, maka dapat dikemukakan

beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

Ho : Reformasi Perpajakan (Tax Reform) tidak mempunyai pengaruh secara

signifikan terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Ha : Reformasi Perpajakan (Tax Reform) mempunyai pengaruh secara

signifikan terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.


