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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Erwis (2012) menyatakan, bahwa penagihan pajak dan pencairan 

tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama 

Makassar Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 baik 

dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera 

dalam surat teguran dan surat paksa serta dari segi jumlah lembar pencairan 

tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Kontribusi penagihan 

pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP 

Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang. 

Marduati (2012) menjelaskan, bahwa jumlah surat teguran dan jumlah 

surat paksa yang diterbitkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat, maka dapat 

dikatakan bahwa jika jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami 

peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat 

akan meningkat juga demikian sebaliknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Paseleng et al. (2013), penagihan 

tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP 

Pratama Manado berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan 

klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif karena memiliki 

persentase efektivitas berada di bawah 60%. Kontribusi penagihan pajak dengan 

surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP 

Pratama Manado, berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan 
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tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang 

karena rasio kontribusinya berada pada kisaran 0,00% s.d 10%. Beberapa hal yang 

menyebabkan tidak semua surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dilunasi 

oleh wajib pajak adalah kurangnya jumlah juru sita yang menyampaikan langsung 

surat paksa kepada wajib pajak, dan wajib pajak mengalami kesulitan ekonomi 

sehingga tidak dapat membayar utang pajaknya. 

 Velayati et al. (2013) mendeskripsikan, bahwa penagihan pajak aktif 

dengan surat teguran di KPP Pratama Batu dari tahun 2010-2012 tergolong tidak 

efektif baik dilihat dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam 

surat teguran. Penyebabnya antara lain wajib pajak lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya untuk melunasi utang pajak, tidak mampu untuk melunasi utang 

pajak, dan tempat tinggal wajib pajak tidak ditemui. Penagihan pajak aktif dengan 

surat paksa di tahun 2010 dan 2012 termasuk kategori efektivitas yang tidak 

efektif dan kemudian di tahun 2011 tingkat efektivitasnya tergolong dalam 

kategori sangat efektif dalam hal nilai nominal maupun nilai yang tertera dalam 

surat paksa. Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa belum bisa tercapai 

sepenuhnya dikarenakan adakalanya wajib pajak mengajukan keberatan ataupun 

angsuran pembayaran atas utang pajak tersebut. 

 Tunas (2013) menyatakan, bahwa penagihan tunggakan pajak 

menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Manado pada tahun 2011 tergolong 

belum efektif. Karena dengan penerbitan sebanyak 1900 lembar hanya dapat 

tertagih sebanyak 898 lembar. Dan terjadi peningkatan pada tahun 2012 menjadi 

efektif, di mana penerbitan sebanyak 704 lembar dapat tertagih sebanyak 592 
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lembar. Penerimaan pajak di KPP tersebut juga dikategorikan efektif karena 

penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2011 mengalami peningkatan ke tahun 

2012. 

 Rifqiansyah (2014) menyimpulkan, bahwa penagihan pajak aktif dengan 

surat teguran di KPP Pratama Malang Utara dinyatakan tidak efektif, penagihan 

dengan surat paksa dari tahun 2011-2013 dinyatakan kurang efektif, dan 

penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dinyatakan 

sudah efektif. Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran, 

surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan belum memberikan 

kontribusi positif di KPP Pratama Malang Utara. 

 Purnawardhani (2015) menyimpulkan, bahwa pada KPP Pratama Madya  

Malang realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2011-2013 kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan surat 

teguran dan surat paksa tergolong dalam kategori sangat kurang. Penagihan pajak 

aktif dengan surat teguran dan surat paksa belum dapat mengoptimalkan 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Madya Malang. 

 Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

pemilihan objek yang berbeda. Walaupun dari beberapa jurnal penelitian 

terdahulu juga melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di 

Malang, namun belum ada yang menjadikan KPP Pratama Kepanjen sebagai 

objek penelitian terkait efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat 

paksa. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian terdahulu mengenai 

efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa hampir semua 
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termasuk kategori tidak efektif atau sangat kurang untuk ukuran kontribusi dalam 

optimalisasi penerimaan pajak.  

B. Kajian Pustaka 

1. Pajak  

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Hukum Pajak (Suandy, 2014:5), 

pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. 

Masyarakat adalah kumpulan manusia pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan 

tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan 

kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan 

masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. 

Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup 

negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. 

Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup 

individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari 

penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangusngan alat-alat 

negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai 

dari penghasilan negara. 
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Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, 

dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (natural 

resources). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan 

penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum 

yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan 

rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, di mana ada kepentingan 

masyarakat, di sana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan 

kepentingan umum. 

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan 

kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat 

yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional 

yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh 

penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, 

tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. 

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi 

bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas 

publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka 

semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun (www.pajak.co.id). 

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran 
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serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara. dan pembangungan nasional. 

2. Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (20013:7) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) sistem 

pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan 

With Holding System. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang berdasarkan undang-undang pemerintah (fiskus) diberi wewenang 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment 

system adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak yang timbul setelah 

dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

 Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan undang-undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Ciri-ciri Self 

Assessment System adalah Wajib Pajak menghitung pajak terutang yang harus 

dibayar, Wajib Pajak membayar/menyetor sendiri pajak terutang yang harus 

dibayar ke bank/Kantor Pos, pemerintah (fiskus) hanya mengawasi pelaksanaan 

hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan. 

 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan undang-undang memberikan kepercayaan atau wewenang kepada 

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

memungut atau memotong dan menyetorkan pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-ciri With Holding System adalah pemotongan atau pemungutan pajak 
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yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan pemerintah/bukan fiskus, pemotong 

atau pemungut pajak wajib menyetorkan hasil pemotongan atau pemungutan 

pajak tersebut, pemerintah/fiskus hanya mengawasi pelaksanaan 

pemotongan/pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga. 

3. Dasar Penagihan Pajak 

 Berdasarkan Pasal 18 UU KUP, yang merupakan dasar penagihan pajak 

adalah: 

a. Surat Tagihan Pajak; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

c. Serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

d. Dan Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah yang masih harus 

dibayar bertambah. 

Dalam peraturan pelaksana UU KUP diatur ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk hak dan kewajiban perpajakan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 

Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya berlaku Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan 

Pelaksanaan Surat Paksa. 

b. Untuk hak dan kewajiban perpajakan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 

Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya berlaku Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa  dan 
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Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

85/PMK.03/2010. 

4. Surat Tagihan Pajak 

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: 

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

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 

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

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang 

tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 

perubahannya, selain hal-hal berikut: 

1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 

huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 

perubahannya. 

2) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 huruf b dan g Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal 

penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang 

Eceran. 
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e. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak; atau 

f. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

6a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat 

Ketetapan Pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada poin a dan b ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa Bunga sebesar dua persen per bulan untuk paling lama 24 

bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan 

Pajak. 

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pada poin d, e, atau f, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar dua persen dari Dasar Pengenaan Pajak. 

Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada poin g dikenai 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan dari jumlah pajak 

yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai tanggal penerbitan Surat 

Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Pengertian surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang KUP 

adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

adminitrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 

lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP dan 

setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata 

tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya 

dikenai tarif nol persen. 

d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 

Undang-Undang KUP mengenai pembukuan atau pemeriksaan tidak 

dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. 

e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. 
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar pada poin a sampai e ditambah dengan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar dua persen per bulan paling lama dua puluh empat bulan, dihitung 

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

atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar. 

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada poin b, c, 

dan d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 

a. Lima puluh persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar 

dalam satu Tahun Pajak; 

b. Seratus persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, 

tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau 

dipungut, tetapi tidak atau kurang disetor; atau 

c. Seratus persen dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar (Halim et al, 

2016: 31). 

6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktur 

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru 

yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan 
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tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajak tersebut (Halim et 

al, 2016: 32). 

7. Surat Ketetapan Pajak Nihil 

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan 

pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit 

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

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran 

pajak. Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk: 

a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang 

terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

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

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

Jika terdapat pajak yang dipungut Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, 

jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara Jumlah Pajak Keluaran 

dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai tersebut; atau 
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c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar 

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

ada pembayaran pajak (Halim et al, 2016: 32). 

8. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur 

Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar diterbitkan untuk: 

a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah 

pajak yang terutang; 

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebh besar daripada 

jumlah pajak yang terutang. Jika dapat pajak yang dipungut oleh Pemungut 

Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara 

Jumlah Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut 

Pajak Pertambahan Niali tersebut; atau 

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar 

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang (Halim et al, 2016: 32). 
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9. Penagihan Seketika dan Sekaligus 

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh Juru Sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua 

jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak. Juru Sita pajak melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika 

dan Sekaligus, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan 

apabila: 

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya 

atau berniat untuk itu; 

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasi dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, 

atau pekerjaan yang ada di Indonesia; 

c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan 

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan 

perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan 

lainnya; 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 

e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 
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b. Besarnya Utang Pajak; 

c. Perintah untuk membayar, dan 

d. Saat pelunasan pajak. 

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan 

Surat Paksa (Mardiasmo, 2013:146). 

10. Penagihan Pajak Aktif 

 Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan 

pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui 

Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau 

penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000. 

 Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. 

 Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di 

mana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya 

mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan 

tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang (Suandy, 2014:170). 

 Tindakan penagihan pajak juga merupakan salah satu cara dalam memaksa 

kepatuhan wajib pajak seperti disebutkan UU KUP bahwa pajak bersifat memaksa 
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berdasarkan Undang-Undang. Selain itu penagihan pajak juga harus dilakukan 

secara efektif untuk menjaga keamanan penerimaan pajak demi keadilan 

berdasarkan Undang-Undang. 

11. Tahapan Penagihan Pajak 

 Menurut Suandy (2014: 170) tahapan penagihan pajak antara lain sebagai 

berikut. 

a. Surat Teguran 

 Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Taghan Pajak, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu 

bulan sejak tanggal diterbitkan). 

b. Surat Paksa 

 Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran 

maka Anda akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak 

negara dengan dibebani biaya penagihan pajak sebesar Rp. 25.000 (dua puluh 

lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. 

c. Surat Sita 

 Apabila utang pajak juga belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat 

dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani 

biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 

d. Lelang 

 Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak 

belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor 
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Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita 

belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk 

pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. 

12. Pejabat dan Juru Sita Pajak 

a. Pejabat 

 Menteri Keuangan mempunyai wewenang menunjuk pejabat untuk 

penagihan pajak pusat. Sedangkan untuk penagihan pajak daerah yang 

mempunyai wewenang adalah Kepala Daerah (Suandy, 2014: 172). Pejabat yang 

melakukan penagihan pajak berwewenang melakukan hal-hal sebagai berikut. 

1)  Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak. 

2)  Menerbitkan: 

a) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 

b) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

c) Surat Paksa; 

d) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 

e) Surat Perintah Penyanderaan; 

f) Surat Pencabutan Sita; 

g) Pengumuman lelang; 

h) Surat Penentuan Harga Limit; 

i) Pembatalan lelang; 

j) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak. 
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b. Juru Sita Pajak 

 Berikut mengenai Juru Sita Pajak sebagaimana dijelaskan oleh Suandy 

(2014:173): 

 Tugas Juru Sita Pajak adalah: 

1)  Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

2)  Memberi Surat Paksa; 

3)  Melakanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan 

4)  Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. 

 Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu 

tanda pengenal Juru Sita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. 

Juru Sita Pajak berwewenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk 

membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan obyek sita di tempat 

usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak. 

13. Surat Teguran 

Pengertian Surat Teguran diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa. Saat melakukan penagihan pasif, KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

(STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Atas timbulnya STP dan SKP, 

Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan atas kewajiban perpajakannya 

dengan melakukan pengangsuran atau penundaan. Pada saat terbitnya STP atau 

SKP, tidak seluruh Wajib Pajak secara langsung sadar akan kewajibannya dan 
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segera membayar utang perpajakannya. Terdapat pula Penanggung Pajak yang 

bahkan tidak memberikan tanggapan untuk segera melunasi utang perpajakannya. 

Atas tindakan tersebut akan diterbitkan Surat Teguran untuk mengingatkan 

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak tidak segera 

melunasi utang pajak yang tertera dalam STP atau SKP, atau tidak mengajukan 

permohonan mengangsur atau menunda pembayaran kewajiban perpajakannya, 

Juru Sita Pajak akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada 

Penanggung Pajak. Surat Teguran tersebut memiliki batas waktu 14 (empat belas) 

hari, dimana dapat diberikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak 7 (tujuh) hari 

setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat 

Teguran. 

14. Penerbitan Surat Teguran 

Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur 

sebagai berikut: 

a. Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau 

Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Tagihan Bea (STB) yang harus 

diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan 

meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak 

(SIDJP). 

b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran 

dan memberikan persetujuan penerbitan melalui SIDJP. 
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c. Pelaksana melihat SIDJP dan memeriksa perseutujuan penerbitan Surat 

Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 

d. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan 

kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak. 

e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangi Surat Teguran, dan 

meneruskan kepada Pelaksana untuk menyampaikan kepada Wajib Pajak. 

f. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikan kepada Wajib Pajak 

melalui Subbagian Umum. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan 

Pelaksanaan Surat Paksa pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa Surat teguran tidak 

diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang disetujui untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajaknya. 

15. Surat Paksa 

 Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan 

perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat: 

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak; 

b. Dasar penagihan; 
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c. Besarnya utang pajak; 

d. Perintah surat untuk membayar. 

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi hal-hal seperti berikut: 

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat sejenis. 

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus. 

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

16. Hambatan Penyampaian Surat Paksa 

 Dalam hal-hal tertentu memungkinkan Juru Sita Pajak tidak dapat 

menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak secara langsung, ketentuan 

peraturan perundang-undangan pajak memungkinkan bagi Juru Sita Pajak 

menyampaikan Surat paksa dengan cara sebagai berikut: 

a. Dalam hal Waib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada 

Kurator, Hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam Wajib 

Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan 

kepada orang atau badan yang ditugaskan untuk melakukan pemberesan, 

atau likuidator. 

b. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus 

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat 

diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Penerima surat kuasa 

khusus dapat berupa orang pribadi atau badan. 
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c. Apabila pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak Orang 

Pribadi dan Penanggung Pajak Wajib Pajak badan tidak dapat dilaksanakan 

karena Penanggung Pajaknya tidak bisa ditemui, Surat Paksa disampaikan 

melalui Pemerintah daerah setempat. Aparat Pemerintah daerah setempat 

sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa 

dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa 

dimaksud akan segera disampaikan kepada Penanggung Pajak yang 

bersangkutan. 

d. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 

tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat 

Paksa dilakukan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan 

pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui 

media masa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala 

Daerah. 

e. Dalam hal Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan 

berbagai alasan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat 

tinggal, tempat usaha, atau kedudukan penanggung Pajak dan dicatat dalam 

Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima 

salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah 

dberitahukan. 

 Dalam hal terjadi pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa kepada 

Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah wewenang Pejabat yang 

menerbitkan Surat Paksa, maka pada dasarnya yang berhak melaksanakan 
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penyampaian Surat Paksa adalah Juru Sita Pajak pada wilayah setempat. Namun 

demikian dapat terjadi dalam satu wilayah merupakan wilayah kerja dua pejabat 

atau lebih. Misalnya pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, atau KPP 

Madya, akan memiliki wilayah kerja yang sama dengan KPP-KPP Pratama di 

mana lokasi Penanggung Pajak yang akan disampaikan Surat Paksa tersebut 

berada. Demikian juga untuk KPP-KPP yang berada dalam satu kota, akan sangat 

besar kemungkinan persinggungan wilayah kerja pejabat penerbit Surat Paksa dan 

Pejabat di mana lokasi Penanggung Pajak berada. 

17. Pemberitahuan Surat Paksa 

 Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan 

penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan ini 

dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan 

tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, 

dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. 

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada: 

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang 

memungkinkan; 

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di 

tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak bersangkutan 

tidak dapat dijumpai; 

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannya, apabila Waib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan belum dibagi; 
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d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan telah dibagi; 

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada: 

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 

modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal 

mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; 

b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha dan yang 

bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 

sebagaimana dimaksud pada point a (Suandy, 2014:176). 

18. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak 

 Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan Penagihan Pajak, 

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah sampai 

waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 

bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. 

 Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampui waktu 10 tahun dengan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak 

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

b. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. 

1) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang 

pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini 
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daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan 

angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima. 

2) Adanya permohonan keberatan. Untuk ini daluwarsa penagihan 

pajak dhitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. 

Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utangnya. Untuk ini daluwarsa 

penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang tersebut 

(Suandy, 2014:189). 

19. Efektivitas 

 Pada umumnya, efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai 

dengan rencana dapat dikatakan efektif, namun belum tentu efisien. Efektivitas 

merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah 

bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di 

keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang 

dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran 

yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan 

operasional perusahaan, (Mardiasmo, 2009). 

Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program 



31 
 

atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk 

mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara 

realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. 

  


	BAB II

