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BAB V 
ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

 
 
 
A. Departemen Keuangan 

dministrasi perpajakan Indonesia dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah lingkup 
kegiatan Departemen Keuangan. 

 
1. Kedudukan dan Tugas 

 
Departemen Keuangan dalam Pemerintah Negara Republik 

Indonesia merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin 
oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada presiden. 

 
Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah  
di bidang keuangan dan kekayaan negara (Rusjdi, 2003: 02-1). 
 

2. Fungsi 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Keuangan 
menyelenggarakan fungsinya antara lain: 

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
negara dan kekayaan negara; 

b. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara 
yang berasal dari pajak, bukan pajak, pungutan ekspor, dan 
minyak, serta pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
kepabeanan dan cukai; 

c. Pelaksanaan di bidang hubungan perpajakan internasional; 
d. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan dan penerusan 

pinjaman, investasi pemerintah, dan penerusan dana luar 
negeri, serta pengurusan piutang negara macet dan lelang; 

A
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e. Pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal serta 
pembinaan di bidang lembaga keuangan bukan bank; 

f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan Nota Keuangan dan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

g. Penyusunan dan pelaksanaan perimbangan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Daerah; 

h. Pembinaan dan pelaksanaan akuntansi keuangan 
Pemerintah dan pelaporan keuangan Pemerintah; 

i. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta 
pelayanan administrasi Departemen; 

j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta 
pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka 
mendukung kebijakan di bidang keuangan negara; 

k. Pelaksanaan pengawasan fungsional (Rusjdi, 2003: 02-1). 
 
3. Kewenangan 
 

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Departemen 
Keuangan mempunyai kewenangan, antara lain: 

a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 
pembangunan secara makro; 

b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan 

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan 
di bidangnya; 

d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 
otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; 

e. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan 
internasional yang disahkan atas nama negara  
di bidangnya; 

f. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional  
di bidangnya; 

g. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; 
h. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara  

di bidangnya; 
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i. Pengaturan kawasan berikat di bidangnya; 
j. Penetapan pedoman pinjaman dalam negeri dan luar 

negeri oleh Pemerintah Daerah; 
k. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 
1) Penetapan pedoman penyusunan dan perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta 
pedoman pengurusan pertanggungjawaban; 

2) Penyusunan laporan keuangan; 
3) Penetapan kebijakan di bidang pasar modal (Rusjdi, 

2003: 02-2). 
 

4. Susunan Organisasi 
 

Departemen Keuangan terdiri dari: 
a. Sekretariat Jenderal; 
b. Direktorat Jenderal Anggaran; 
c. Direktorat Jenderal Pajak; 
d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
e. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan; 
f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah; 
g. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara; 
h. Inspektorat Jenderal; 
i. Badan Pengawas Pasar Modal; 
j. Badan Analisa Fiskal; 
k. Badan Akuntansi Keuangan Negara; 
l. Badan Informasi dan Teknologi Keuangan; 
m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
n. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan 

Internasional; 
o. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara; 
p. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; 
q. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal; 
r. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan 

Negara; 
s. Pusat Manajemen Obligasi Negara (Rusjdi, 2003: 02-2). 
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B. Direktorat Jenderal Pajak 
 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pejabat pajak yang 
berwenang mengelola pajak negara memiliki tugas, fungsi, 
wewenang, kewajiban dan larangan yang berbeda dengan pejabat 
pajak yang mengelola pajak daerah. Hal ini disebabkan karena 
tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan larangan pejabat pajak 
yang mengelola pajak Negara banyak tersebar dalam Undang-
Undang Pajak, seperti UU KUP, UU PBB, dan UU PPh dan lain-lain. 
Sementara itu, tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan larangan 
pejabat pajak yang mengelola pajak daerah, baik pajak daerah 
provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota terdapat dalam UU 
PDRD. 

 
1. Tugas dan Fungsi 
 

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 
penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak 

menyelenggarakan fungsinya antara lain: 
a. Penyimpanan perumusan kebijakan di bidang perpajakan, 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan 

prosedur di bidang perpajakan; 
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

perpajakan; 
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal (Rusjdi, 2003: 

02-3). 
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2. Wewenang 
 

Adapun kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah: 
a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, 
b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak, 
c. Menerbitkan Keputusan, 
d. Melakukan Pemeriksaan, 
e. Melakukan Penyegelan, 
f. Mengangkat Pejabat untuk Melaksanakan Peraturan 

Perundangan-undangan Perpajakan, 
g. Mengangkat Petugas Pajak, 
h. Mengangkat Juru Sita Pajak (Saidi, 2007: 95-109). 

 
a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
 

Pejabat pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan 
pajak dalam kaitannya dengan penyetoran dan penagihan pajak, 
baik pajak negara (kecuali Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai) 
maupun pajak daerah. Surat ketetapan pajak adalah surat 
ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak 
lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak 
yang diterbitkan oleh pejabat pajak karena kewenangannya 
sebagai pengelola pajak negara tersebut terdiri dari: 

1) Surat ketetapan pajak kurang bayar; 
2) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; 
3) Surat ketetapan pajak lebih bayar; 
4) Surat ketetapan pajak nihil. 

 
Keempat jenis surat ketetapan pajak tersebut di atas, 

diperuntukkan untuk pemungutan dan penagihan pajak yang 
terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diatur dalam 
UU KUP khusus terhadap pemungutan dan penagihan Pajak Bumi 
dan Bangunan, pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara 
tersebut, berwenang menerbitkan: 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; 
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b. Surat Ketetapan Pajak. 
 

Pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
tidak mengenal adanya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak 
lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Dalam arti bahwa 
pejabat pajak yang ditugasi mengelola Pajak Bumi dan Bangunan 
tidak menerbitkan jenis-jenis surat ketetapan pajak tersebut  
di atas. Karena UU PBB tidak memperinci tentang surat ketetapan 
pajak sebagaimana yang terdapat dalam UU KUP dan UU BPHTB. 
Pada hakikatnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak berbeda dengan 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan sebagai pajak negara. Perbedaannya hanya terletak 
pada sistem yang dianut seperti halnya Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menganut 
sistem self assessment, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan 
hanya menganut sistem official assessment. 

 
Terhadap pemungutan dan penagihan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan, pejabat pajak yang ditugasi mengelola 
pajak negara tersebut berwenang menerbitkan surat ketetapan 
pajak yang terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan sama dengan yang diberlakukan pada Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
diterbitkan oleh pejabat pajak dalam kaitan dengan pemungutan 
dan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah: 

a. Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan Kurang Bayar; 

b. Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan Kurang Bayar Tambahan; 

c. Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan Lebih Bayar; 
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d. Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan Nihil. 

 
Sementara itu, pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak 

daerah berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak yang terkait 
dengan pemungutan dan penagihan pajak daerah, baik pajak 
daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota 
sebagaimana yang diatur dalam UU PDRD. Adapun jenis surat 
ketetapan pajak yang terkait dengan pemungutan dan penagihan 
pajak daerah tersebut adalah: 

a. Surat ketetapan pajak daerah; 
b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; 
c. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan; 
d. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar; 
e. Surat ketetapan pajak daerah nihil. 

 
Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut di atas, 

ternyata pajak daerah memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan 
dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ciri khas tersebut 
berupa adanya surat ketetapan pajak daerah sehingga jumlah jenis 
surar ketetapan pajak yang dapat diterbitkan oleh pejabat pajak 
yang ditugasi mengelola pajak daerah sebanyak lima. Sekalipun 
terdapat perbedaan yang mencolok mengenai jenis surat 
ketetapan pajak yang digunakan untuk melakukan pemungutan 
dan penagihan pajak, tidak berarti pajak daerah tidak menganut 
sistem self asessment. 

 
b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak 
 

Surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak, 
baik yang berwenang mengelola pajak negara maupun pajak 
daerah bukan merupakan bagian dari surat ketetapan pajak. Surat 
tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat 
tagihan pajak dengan surat ketetapan pajak memiliki persamaan 
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dan perbedaan dalam penerapannya. Persamaannya adalah surat 
tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat 
ketetapan pajak, berarti utang pajak yang tercantum dalam surat 
tagihan pajak maupun dalam surat ketetapan pajak boleh ditagih 
dengan surat paksa. Perbedaannya adalah surat tagihan pajak 
tidak boleh diajukan keberatan, sedangkan surat ketetapan pajak 
dapat diajukan keberatan. 

 
Kewenangan pejabat pajak menerbitkan surat tagihan pajak 

berlaku untuk semua jenis pajak, baik pajak negara (kecuali Bea 
Materai, Bea Masuk dan Cukai) maupun pajak daerah. Dalam arti, 
surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, serta pajak daerah. Akan tetapi, dalam UU BPHTB 
digunakan istilah Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, sedangkan untuk UU PDRD digunakan istilah Surat 
Tagihan Pajak Daerah. Walaupun terdapat perbedaan dari aspek 
penamaan, fungsi yang dimiliki tidak berbeda secara hukum. 
 
c. Menerbitkan Keputusan 

 
Pejabat pajak tidak hanya berwenang menerbitkan surat 

ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, tetapi berwenang pula 
menerbitkan keputusan dalam rangka pelaksanaan undang-undang 
pajak. Keputusan dapat diterbitkan karena atas permohonan wajib 
pajak maupun secara jabatan karena perintah Undang-Undang 
Pajak. Hal ini berlaku bagi pejabat pajak yang berwenang 
mengelola pajak negara dan pajak daerah. Adapun keputusan yang 
dapat diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang mengelola 
pajak negara, khususnya pada Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
adalah: 

a. Keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak; 
b. Keputusan pengurangan ketetapan pajak; 
b. Keputusan pembatalan ketetapan pajak; 
c. Keputusan angsuran pembayaran pajak; 
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d. Keputusan penundaan pembayaran pajak; 
e. Keputusan pengurangan sanksi administrasi; 
f. Keputusan penghapusan sanksi administrasi; 
g. Keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 
h. Keputusan pemberian imbalan bunga; atau 
i. Keputusan penagihan seketika dan sekaligus. 

 
Sementara itu, untuk Pajak Bumi dan Bangunan hanya 

dikenal keputusan penunjukan subjek pajak sebagai wajib pajak 
terhadap objek pajak yang tidak jelas siapa pemiliknya. Wewenang 
untuk menerbitkan keputusan itu, dalam keterkaitan pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak yang bersangkutan, 
sedangkan keputusan yang diterbitkan dalam melaksanakan UU 
BPHTB adalah “Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. Hal yang sama 
terdapat pula dalam UU PDRD. Dengan demikian, UU PBB dan UU 
BPHTB, dan UU PDRD sama sekali tidak mengenal keputusan 
sebagaimana yang terdapat dalam UU KUP. 

 
Selain Keputusan tersebut di atas, pejabat pajak masih 

berwenang menerbitkan keputusan dalam kaitan penagihan pajak 
dengan surat paksa. Kewenangan itu tidak termasuk dalam ruang 
Iingkup UU KUP, UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD, melainkan 
berada dalam ruang lingkup pelaksanaan UU PPDSP. Pejabat pajak 
dalam melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat 
paksa terhadap wajib pajak atau penanggung pajak berwenang 
menerbitkan berupa: 

a. Keputusan Penyitaan; 
b. Keputusan lelang; 
b. Keputusan pencegahan; 
c. Keputusan penyanderaan. 

 
Keputusan pejabat pajak mengenai penagihan pajak dengan 

menggunakan surat paksa diberlakukan untuk semua jenis pajak, 
baik pajak negara (kecuali Bea Materai) maupun pajak daerah. Bila 
wajib pajak atau penanggung pajak membayar lunas jumlah pajak 
yang terutang, termasuk sanksi administrasi dan ditambah biaya 
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penagihan pajak sebelum diterbitkan keputusan lelang. 
Sebenarnya keputusan yang terdapat dalam UU PPDSP tidak 
mutlak diterbitkan oleh pejabat pajak karena saat wajib pajak atau 
penanggung pajak telah menyelesaikan kewajibannya berupa 
membayar lunas jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi 
administrasi dan ditambah biaya penagihan pajak. 

 
d. Melakukan Pemeriksaan 
 

Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 24 UU KUP adalah 
serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah 
data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Pemeriksaan sebagai wewenang pejabat pajak untuk 
memeriksa dalam rangka mengawasi pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak, untuk: 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
wajib pajak; 

c. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan 

kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang 
ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang 
lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan 
terhadap wajib pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan 
badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. 
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan 
kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri 
kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan 
keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. 

 
Pejabat pajak melakukan pemeriksaan hanya tertuju pada 

wajib pajak yang terikat pada Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta 
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pajak daerah. Sebenarnya pemeriksaan pajak yang terkait dengan 
pembukuan atau pencatatan tidak berlaku bagi wajib pajak yang 
terikat pada Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan. Hal disebabkan karena wajib pajak yang 
terikat pada Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan tidak diwajibkan membuat atau 
melakukan pembukuan atau pencatatan. 

 
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu bagian dari tata cara 
pemeriksaan adalah mengatur tentang kewajiban menyampaikan 
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.  
Di samping itu, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk 
hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan dalam 
batas waktu yang ditentukan. Apabila dalam pemeriksaan ternyata 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP, penghitungan pajak penghasilan 
kena pajak dilakukan secara jabatan. Dalam hal ini, pejabat pajak 
tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 
kepada wajib pajak dan pemberian kesempatan kepada wajib 
pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil 
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 

 
e. Melakukan Penyegelan 

 
Wajib pajak yang diperiksa oleh petugas pajak wajib 

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. Jika petugas pajak beranggapan bahwa wajib pajak 
menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan, pejabat pajak 
berwenang melakukan penyegelan. Penyegelan ditujukan pada 
tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak atau barang tidak 
bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai 
tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, 
atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program 
aplikasi on-line. 
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Penyegelan dilakukan oleh petugas pajak untuk 
mengamankan atau mencegah hilangnya buku-buku, catatan-
catatan, dan dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu, wajib 
pajak dilarang melakukan pengrusakan penyegelan yang telah 
dilakukan oleh pemeriksa pajak, termasuk memindahtangankan 
barang-barang yang telah disegel. Terkecuali pada saat itu terjadi 
keadaan yang sifatnya memaksa (force majeur) sehingga 
memerlukan tempat yang dipandang aman dari gangguan, 
misalnya terjadi kebakaran atau terjadi banjir yang dapat merusak 
barang-barang yang telah disegel. 

 
Wewenang untuk melakukan penyegelan hanya ditujukan 

kepada wajib pajak yang terikat pada Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
Sebenarnya penyegelan yang dilakukan oleh pejabat pajak karena 
wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. 
Sementara itu, terhadap wajib pajak yang terikat pada Pajak Bumi  
dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
tidak dilakukan penyegelan karena tidak diatur dalam UU PBB dan 
UU BPHTB. Demikian pula halnya dalam UU PDRD yang tidak 
mengatur tentang penyegelan sehingga wajib pajak yang terikat 
pada pajak daerah tidak akan dilakukan penyegelan oleh pejabat 
pajak. 

 
f. Mengangkat Pejabat untuk Melaksanakan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan 
 

Pejabat pajak tidak hanya berwenang menerbitkan surat 
ketetapan pajak, surat tagihan pajak, keputusan, dan termasuk 
pembetulannya, tetapi berwenang pula mengangkat pejabat untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pengangkatan pejabat dimaksudkan agar terdapat efisiensi kerja 
untuk lebih memantapkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan perpajakan sebagai tanggung jawabnya. Pejabat yang 
diangkat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan merupakan pembantu bagi pejabat pajak yang 
mengangkatnya. 
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Direktur Jenderal Pajak, sebagai pejabat pajak yang 
mengelola pajak negara, berwenang mengangkat pejabat untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan  
di bidang pajak negara. Sebagai contoh, peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 
Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
memberi peluang bagi pejabat pajak untuk mengangkat pejabat 
yang dimaksud. Pejabat yang boleh diangkat adalah mereka yang 
berstatus pegawai negeri sipil dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak, seperti Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang 
meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, serta Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan. Kemudian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai 
Pejabat Pajak yang mengelola Bea Masuk dan Cukai, berwenang 
pula mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan 
perundang-undangan di bidang pabean dan cukai. Pejabat yang 
diangkat adalah mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri 
sipil dalam lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, seperti Kepala 
Kantor Bea dan Cukai, dan lain-lain. Begitu pula, gubernur, 
bupati/walikota sebagai pejabat pajak yang mengelola pajak 
daerah, berwenang pula mengangkat pejabat untuk melaksanakan 
peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Pejabat 
yang diangkat adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil 
dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, seperti Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah, dan lain-lain. 

 
Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan peraturan 

perundang-undangan perpajakan berwenang melaksanakan tugas 
sebagaimana yang ditugaskan dalam surat pengangkatannya. 
Pejabat yang diangkat harus bertanggung jawab kepada pejabat 
pajak yang mengangkatnya karena kewenangan yang dimiliki 
hanya berdasarkan mandat yang setiap saat wajib dipertanggung-
jawabkan kepada si pemberi mandat. Wewenang yang harus 
dilaksanakan adalah wewenang yang dimandatkan dalam surat 
pengangkatannya sebagai pejabat yang melaksanakan peraturan 
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perundang-undangan perpajakan. Sekalipun wajib bertanggung 
jawab kepada si pemberi mandat, pejabat yang diangkat tidak 
boleh tidak wajib melaksanakan wewenang yang dipercayakan 
kepadanya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

 
Wewenang pejabat pajak mengangkat pejabat untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak 
hanya dikenal dalam UU KUP, melainkan terdapat dalam UU PBB, 
UU BPHTB, UU PDRD, dan UU PPDSP Pejabat pajak yang mengelola 
Pajak Daerah berwenang mengangkat pejabat yang ada di daerah, 
seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai pejabat untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan  
di bidang pajak daerah. 

 
g. Mengangkat Petugas Pajak 
 

Selain pejabat yang diangkat untuk melaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, pejabat pajak 
(Direktur Jenderal Pajak) berwenang pula mengangkat petugas 
pajak. Petugas pajak tidak selalu harus dari lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak, melainkan diperbolehkan berasal dari luar 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, petugas 
pajak boleh berstatus sebagai pegawai negeri sipil dalam 
lingkungan Departemen Keuangan atau Departemen Dalam 
Negeri. Selain itu, boleh pula tidak berstatus sebagai pegawai 
negeri sipil, misalnya konsultan pajak, akuntan publik, dan 
sebagainya. Pengangkatan petugas pajak dilakukan oleh pejabat 
pajak untuk memperlancar pelaksanaan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

 
Petugas pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak 

melaksanakan tugas tertentu untuk memberi pelayanan secara 
maksimal kepada wajib pajak agar tidak mengalami kesulitan atau 
hambatan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya. 
Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas pajak tidak boleh melanggar 
hak-hak wajib pajak. Adapun tugas yang wajib dilaksanakan oleh 
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petugas pajak yang berasal dari lingkup Direktorat Jenderal Pajak 
adalah: 

a. Menghitung dan menetapkan pajak yang terutang; 
b. Memberi surat setoran pajak; 
b. Melakukan pemeriksaan. 

 
Sebagai contoh, pelaksanaan tugas oleh petugas pajak yang 

berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai 
berikut: 

a. Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan 
pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang 
berlaku sehingga merugikan negara, petugas pajak yang 
bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan 
wewenang dan atau melanggar hak-hak wajib pajak yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dapat diadukan ke unit Internal Departemen Keuangan. 

 
Berdasarkan contoh tersebut di atas, petugas pajak perlu 

meningkatkan diri dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
wajib pajak, khususnya mengenai cara menghitung dan atau 
menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika 
dalam pelaksanaan tugas, terdapat kerugian pada keuangan 
negara, petugas pajak dapat dikenakan sanksi hukum sesuai 
undang-undang yang berlaku. Misalnya, mengganti kerugian yang 
dialami oleh negara dan/atau sanksi yang berhubungan dengan 
tindak pidana korupsi. 

 
Petugas pajak yang tidak berstatus pegawai negeri sipil 

berarti bukan berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
hanya diangkat oleh pejabat pajak (Direktur Jenderal Pajak) untuk 
membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Mereka yang diangkat sebagai petugas pajak adalah 
ahli bahasa, akuntan, konsultan pajak, pengacara, dan lain-lain. 
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h. Mengangkat Juru Sita Pajak 
 

Bukan hanya petugas pajak yang boleh diangkat oleh 
pejabat pajak, tetapi termasuk pula juru sita pajak untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
khususnya peraturan perundang-undangan di bidang penagihan 
pajak dengan surat paksa. Juru sita pajak menurut Pasal 1 angka 6 
UU PPDSP adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang 
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat 
paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Dengan demikian, tugas yang 
melekat pada juru sita pajak bersumber dari UU PPDSP untuk 
melakukan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan surat 
paksa, penyitaan, dan penyanderaan. 

 
Dalam hukum pajak, juru sita pajak meliputi juru sita pajak 

bagi pajak negara dan juru sita pajak bagi pajak daerah. Juru sita 
pajak bagi pajak negara diangkat dan diberhentikan oleh pejabat 
pajak yang ditugasi mengelola pajak negara dan juru sita pajak bagi 
pajak daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pajak yang 
ditugasi mengelola pajak daerah. Keberadaannya merupakan 
konsekuensi dari pembagian pajak berdasarkan kewenangan 
penagihannya yang meliputi pajak negara dan pajak daerah. 
Pelaksanaan tugas juru sita pajak bagi pajak negara dan juru sita 
pajak bagi pajak daerah tidak terjadi tumpah tindih karena jenis 
pajak yang ditagih dengan surat paksa berbeda sama sekali 
sehingga boleh berbarengan melakukan penagihan pajak secara 
paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak agar memenuhi 
kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan. 

 
Sebelum juru sita pajak memangku jabatannya, terlebih 

dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau 
kepercayaan di hadapan pejabat pajak yang mengangkatnya. 
Pengucapan sumpah atau janji yang didasarkan atas agama atau 
kepercayaan juru sita pajak tidak hanya sekadar diucapkan 
melainkan mengikat secara hukum dalam pelaksanaan tugas. 
Melanggar sumpah atau janji berarti melakukan suatu pelanggaran 
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hukum yang berakhir pada pengenaan hukuman, baik hukuman 
disiplin maupun hukuman badan.  

 
Sumpah atau janji yang diucapkan oleh juru sita pajak 

merupakan suatu manifestasi kerja untuk melakukan perbuatan 
hukum dengan tidak melanggar hukum. Sumpah atau janji juru sita 
pajak sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU PPDSP adalah sebagai 
berikut: 

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun 
juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapa pun juga.  
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tidak 
sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari 
siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian.  
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada 
dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila 
sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
segala undang-undang dan serta yang berlaku bagi negara 
Republik Indonesia.  
Saya bersumpah/berlanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan 
dengan tidak membeda-bedakan orang dalam 
melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang 
juru sita pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan 
hukum dan keadilan”. 
 
Juru sita pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja pejabat 

pajak yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri 
Keuangan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan tugas juru sita pajak 
tidak selalu berdasarkan wilayah kerja pejabat pajak yang 
mengangkatnya karena boleh saja di wilayah kerja lain yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, 
penempatan juru sita pajak merupakan wewenang Menteri 
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Keuangan, sedangkan penempatan juru sita pajak bagi pajak 
daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota. 

 
Setelah juru sita pajak diambil sumpah atau janji oleh 

pejabat pajak yang mengangkatnya, juru sita pajak harus 
melaksanakan tugas, antara lain: 

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan 
sekaligus; 

2. Menyampaikan dan memberitahukan surat paksa; 
3. Melaksanakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak 

maupun penanggung pajak berdasarkan surat perintah 
penyitaan; 

4. Melakukan penyanderaan atas diri wajib pajak atau 
penanggung pajak berdasarkan surat perintah 
penyanderaan. 

 
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas juru sita pajak, 

terlebih dahulu harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal 
sebagai juru sita pajak dan harus diperlihatkan kepada wajib pajak 
maupun penanggung pajak. Fungsi kartu tanda pengenal juru sita 
pajak sebagai kartu identitas untuk memudahkan pelaksanaan 
tugas yang diembannya, agar wajib pajak maupun penanggung 
pajak tidak ragu-ragu terhadap juru sita pajak yang bersangkutan. 
Sebaliknya, kartu tanda pengenal tersebut sebagai upaya untuk 
mencegah agar juru sita pajak tidak melakukan perbuatan 
melanggar hukum terhadap wajib pajak maupun penanggung 
pajak. Misalnya, melakukan kompromi pajak dan bahkan 
melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan karena 
menyalahgunakan jabatannya sebagai juru sita pajak. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang 

memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka 
lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita  
di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, 
atau di tempat tinggal wajib pajak maupun penanggung pajak, atau 
di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan 
objek sita. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, juru sita pajak 
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dapat meminta bantuan kepada kepolisian, kejaksaan, 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah 
setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, bank atau pihak lain. 
Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam 
melaksanakan tugas dalam upaya menegakkan hukum pajak bagi 
wajib pajak maupun penanggung pajak yang tidak menaati 
ketentuan pelaksanaan surat paksa. 

 
3. Kewajiban  

 
Pejabat pajak tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga 

memiliki kewajiban dalam rangka pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pejabat pajak 
merupakan bagian dari penegakan hukum pajak dan tersirat  
di dalamnya berupa perlindungan hukum wajib pajak. Jika 
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat pada waktu yang 
ditentukan, diberikan imbalan bunga sebagai kompensasi kerugian 
yang dialami oleh wajib pajak. Kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh pejabat pajak adalah menerbitkan surat keputusan, baik 
karena jabatan maupun karena permohonan wajib pajak, seperti 
berikut ini (Saidi, 2007: 110-116): 

 
a. Memberi Keterangan Tertulis 
 

Wajib pajak kadang kala mengalami kesulitan untuk 
mengajukan keberatan karena tidak didukung oleh keterangan 
yang boleh membenarkan mengenai keberatannya. Apabila, timbul 
keraguan ketidaksempurnaan surat keberatannya, wajib pajak 
berhak mengajukan permohonan kepada pejabat pajak untuk 
meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau 
pemungutan pajak. Hal ini didasarkan pada Pasal 25 ayat (6) UU 
KUP yang menegaskan apabila diminta oleh wajib pajak untuk 
keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
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pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau 
pemungutan pajak. 

 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) 

UU KUP terdapat pula pada Pasal 15 ayat (5) UU PBB dan Pasal 16 
ayat (6) UU BPHTB. Hal ini berarti bahwa hukum pajak tetap 
menjamin perlindungan hukum wajib pajak. Jiwa wajib pajak 
merasa kekurangan keterangan, wajib pajak berhak mengajukan 
permohonan untuk meminta keterangan-keterangan yang 
dianggap perlu untuk melengkapi surat keberatannya. Pejabat 
pajak yang mengelola pajak negara berkewajiban memberi 
keterangan-keterangan yang diperlukan. Lain halnya bagi pejabat 
pajak yang mengelola pajak daerah tidak berkewajiban memberi 
keterangan-keterangan yang terkait pengajuan keberatan yang 
dilakukan oleh wajib pajak karena tidak diatur dalam UU PDRD. 

 
Demikian pula halnya terhadap kesulitan yang dialami wajib 

pajak untuk mengajukan permohonan banding, wajib pajak berhak 
mengajukan permohonan tertulis untuk meminta keterangan 
tertulis hal-hal yang menjadi dasar terbitnya keputusan keberatan. 
Hal ini didasarkan bahwa apabila diminta oleh wajib pajak untuk 
keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal 
Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang 
menjadi dasar diterbitkannya keputusan keberatan. 

 
Bila wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan 

pembetulan yang diterbitkan oleh pejabat pajak wajib pajak 
berhak mengajukan permohonan untuk meminta hal-hal yang 
menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan 
wajib pajak. Hal ini didasarkan bahwa apabila diminta oleh wajib 
pajak, pejabat pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang 
menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan 
wajib pajak. Keputusan pembetulan yang diterbitkan oleh pejabat 
pajak yang ditugasi mengelola pajak negara hanya mengenai: 

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
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dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar; 

c. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak yang 
tidak benar; 

d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat keterapan 
pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 
1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 
2) Pembahasan akhir dengan wajib pajak. 

 
Hakikat yang terkandung di dalamnya bertujuan agar wajib 

pajak dapat mengetahui unsur keadilan keputusan pembetulan  
yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang didasarkan atas 
permohonan wajib pajak. Di samping itu, terdapat pula suatu 
bentuk perlindungan hukum wajib pajak kalau terdapat 
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang 
mengelola pajak negara dalam melakukan pembetulan, baik 
karena berdasarkan jabatannya maupun karena atas permohonan 
wajib pajak. 

 
b. Menerbitkan Keputusan Pembetulan 
 

Dalam praktik, kadangkala pejabat pajak menerbitkan surat 
ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau keputusan yang tidak 
benar karena ketidaktelitian sehingga membebani kewajiban bagi 
wajib pajak yang tidak bersalah. Atau, wajib pajak sendiri 
melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban berupa 
memasukkan surat pemberitahuan kepada pejabat pajak. Oleh 
karena itu, hukum pajak menyediakan sarana hukum bagi pejabat 
pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan 
pajak, atau keputusan yang telah diterbitkan, baik karena secara 
jabatannya maupun karena permohonan wajib pajak. Kalau 
pejabat pajak membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan 
pajak, atau keputusan berdasarkan jabatannya, keputusannya 
tidak terikat pada jangka waktu kapan hendak ditetapkannya. 
Berbeda halnya kalau dengan permohonan wajib pajak, pejabat 
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pajak terikat pada jangka waktu yang ditentukan untuk 
membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau 
keputusan yang telah diterbitkan. 

 
Pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara, 

khususnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah berwenang melakukan pembetulan 
atas permohonan wajib pajak tatkala dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Yang boleh 
dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, adalah: 

a. Surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak 
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat 
ketetapan pajak nihil; 

b. Surat tagihan pajak; 
c. Keputusan pengurangan ketetapan pajak; 
d. Keputusan pembatalan ketetapan pajak; 
e. Keputusan pengurangan sanksi administrasi; 
f. Keputusan penghapusan sanksi administrasi; 
g. Keputusan keberatan; 
h. Keputusan pemberian imbalan bunga; atau 
i. Keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 

 
Ruang lingkup pembetulan yang dilakukan oleh pejabat 

pajak hanya terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai 
akibat dari: 

a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat 
berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor 
surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun 
pajak, dan tanggal jatuh tempo; atau 

b. Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari 
penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan 
atau pembagian suatu bilangan. 

 
Pengertian membetulkan dapat berarti menambah, 

mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada sifat 
kesalahan atau kekeliruannya. Apabila masih terdapat kesalahan 
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tulis, kesalahan hitung, wajib pajak boleh mengajukan lagi 
permohonan pembetulan kepada pejabat pajak atau dapat 
melakukan sendiri pembetulan itu karena jabatannya. Jangka 
waktu pembetulan hanya enam bulan sejak tanggal permohonan 
wajib pajak diterima oleh pejabat pajak harus menerbitkan 
keputusan pembetulan termaksud. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang 
mengajukan permohonan pembetulan tersebut. 

 
Pembetulan keputusan juga dikenal dalam UU PDRD, yang 

dilakukan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah, baik 
atas permohonan wajib pajak maupun karena jabatannya. Yang 
dapat dibetulkan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah 
adalah: 

a. Surat ketetapan pajak daerah; 
b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; 
b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan; atau 
c. Surat tagihan pajak daerah. 

 
Di samping itu, pejabat pajak tersebut berwenang pula 

melakukan tindakan hukum berupa: 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; 
atau 

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang 
tidak benar. 

 
Tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak yang 

mengelola pajak daerah bertujuan untuk memberikan 
perIindungan hukum kepada wajib pajak sebelum terjadi sengketa 
pajak. Sebenarnya tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat 
pajak yang mengelola pajak daerah harus didasarkan atas 
permohonan wajib pajak yang mengalami kerugian dalam 
pemenuhan hak dan kewajibannya. 
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b. Menerbitkan Keputusan Keberatan 
 

Tatkala terjadi sengketa pajak di tingkat lembaga 
keberatan, pejabat pajak berwenang memeriksa dan memutus, jika 
surat keberatan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
Dalam arti, kewajiban bagi pejabat pajak untuk menerbitkan surat 
keputusan keberatan atas keberatan wajib pajak maupun 
pemotong atau pemungut pajak terhadap suatu surat ketetapan 
pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Kewajiban untuk 
menerbitkan surat keputusan keberatan diatur pada Pasal 26 ayat 
(1) UU KUP yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam 
jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan. Ketentuan yang sama ditemukan pula pada Pasal 16 
ayat (1) UU PBB, Pasal 17 ayat (1) UU BPHTB, dan Pasal 14 ayat (1) 
UU PDRD. Hal ini menunjukkan bahwa ada sinkronisasi antara UU 
KUP dengan UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD mengenai jangka 
waktu pemberian surat keputusan keberatan terhadap surat 
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak maupun pemotong atau 
pemungut pajak. 

 
Kewajiban menerbitkan surat keputusan keberatan 

merupakan tanggung jawab pejabat pajak yang berwenang 
memeriksa dan memutus surat keberatan dari wajib pajak maupun 
dari pemotong atau pemungut pajak. Surat keputusan keberatan 
tidak boleh melampaui jangka waktu yang telah ditentukan karena 
dapat berakibat bila jangka waktu yang ditentukan telah 
kedaluwarsa, keberatan wajib pajak maupun pemotong atau 
pemungut pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat 
keberatan dianggap diterima secara hukum. Surat keputusan 
keberatan merupakan surat keputusan atas keberatan terhadap 
surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak yang diajukan 
oleh wajib pajak. 

 
Menerbitkan surat keputusan keberatan tidak hanya 

merupakan kewajiban pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak 
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negara, tetapi merupakan pula kewajiban pejabat pajak yang 
ditugasi mengelola pajak daerah. Sebenarnya surat keputusan 
keberatan merupakan jawaban terhadap keberatan yang 
dituangkan dalam surat keberatan. Surat keputusan keberatan 
tidak mutlak harus diterima dan bahkan boleh ditolak karena tidak 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk pengajuan suatu 
surat keberatan. 
 

4. Larangan 
 

Pejabat pajak, termasuk yang diangkat untuk melaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, memegang peranan 
penting dalam rangka penegakan hukum pajak. Dalam pelaksanaan 
wewenangnya, pejabat pajak telah banyak mengetahui rahasia 
perpajakan wajib pajak, baik karena wajib pajak memberitahukan 
atau melaporkan melalui surat pemberitahuan. Bahkan karena 
petugas pajak melaksanakan tugas pemeriksaan di tempat tinggal 
atau di tempat kedudukan wajib pajak. Ataukah juru sita pajak 
melaksanakan tugas menyampaikan surat paksa maupun tindakan 
pelaksanaan surat paksa kepada wajib pajak maupun penanggung 
pajak. 

 
Kerahasiaan wajib pajak maupun penanggung pajak tetap 

terjamin untuk tidak dibocorkan atau tidak diketahui oleh pihak 
ketiga. Oleh karena itu, hukum pajak berkewajiban memberikan 
perlindungan dengan menyiapkan perangkat hukum untuk itu. 
Perangkat hukum yang dimaksudkan telah ditentukan sebagai 
berikut: 

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 
kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

2. Larangan tersebut di atas berlaku pula terhadap tenaga ahli 
yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk membantu dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
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3. Dikecualikan dari larangan tersebut di atas adalah:  
a) pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 
saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan b) pejabat dan 
tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

4. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang 
memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga 
ahli yang bersangkutan agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak 
kepada pihak yang ditunjuknya. 

5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 
perkara pidana atau perkara perdata atas permintaan 
hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara 
perdata, Menteri Keuangan dapat member izin tertulis 
untuk meminta kepada pejabat dan tenaga ahli yang 
bersangkutan, bukti tertulis dan keterangan wajib pajak 
yang ada padanya. 

6. Permintaan hakim tersebut di atas, wajib menyebut nama 
tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang 
diminta serta kaitan perkara pidana atau perkara perdata 
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta 
tersebut. 

 
Pejabat pajak, termasuk petugas pajak dan juru sita pajak 

yang diangkat dilarang mengungkapkan kerahasiaan perpajakan 
wajib pajak termasuk pula pemotong atau pemungut pajak. 
Kerahasiaan perpajakan yang dilarang untuk diungkapkan atau 
diberitahukan kepada pihak lain, antara lain: 

1. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang 
dilaporkan oleh wajib pajak; 

2. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan 
pemeriksaan; 

3. Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga 
yang bersifat rahasia; dan 

4. Dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Larangan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan wajib 
pajak untuk pihak lain dikecualikan tatkala pejabat pajak, pejabat 
yang diangkat, dan petugas pajak bertindak sebagai saksi atau saksi 
ahli dalam pengadilan. Larangan ini hanya bersifat sementara, 
yakni pada saat persidangan pengadilan dan tidak termasuk di luar 
persidangan pengadilan. Demikian pula halnya terhadap 
keterangan yang diberitahukan kepada pihak lain yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan hanya tertuju pada identitas wajib pajak 
dan informasi yang bersifat umum tentang Perpajakan kepada 
antara lain lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang 
berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara. 
Pengecualian larangan tersebut tidak memerlukan izin dari 
Menteri Keuangan. 

 
Lain halnya kalau untuk kepentingan negara, misalnya 

dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka 
mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, 
keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat 
diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan. Dalam surat izin yang diterbitkan oleh 
Menteri Keuangan harus dicantumkan nama wajib pajak, nama 
pihak yang ditunjuk dan nama pejabat pajak, pejabat yang 
diangkat, atau petugas pajak yang diizinkan untuk memberikan 
keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang 
wajib pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas 
dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan. 
Berarti untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan harus 
berinisiatif menerbitkan izin. 

 
Jika terjadi pemeriksaan di pengadilan, baik dalam perkara 

pidana maupun perkara perdata yang berkaitan dengan 
perpajakan, Menteri Keuangan menerbitkan izin pembebasan atau 
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak, pejabat yang 
diangkat, atau petugas pajak maupun juru sita pajak atas 
berdasarkan permintaan hakim ketua sidang. Izin tersebut 
bertujuan untuk membantu mengungkapkan perkara pidana atau 
perkara perdata yang memiliki keterkaitan dengan perpajakan 
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yang sementara dalam proses peradilan. Sebenarnya hakim ketua 
sidang wajib berinisiatif meminta izin dari Menteri Keuangan agar 
dibolehkan mengungkapkan kerahasiaan perpajakan yang 
diketahui oleh pejabat pajak, pejabat yang diangkat, atau petugas 
pajak maupun juru sita pajak termaksud. Permintaan hakim ketua 
sidang kepada Menteri Keuangan harus secara tegas menyebut 
nama tersangka atau nama tergugat, termasuk keterangan-
keterangan yang diminta terkait dengan perbuatan hukum yang 
menyangkut bidang perpajakan (Saidi, 2007: 116-119). 
 

5. Susunan Organisasi 
 

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: 
a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 
b. Direktorat Perencanaan, Potensi dan Sistem Perpajakan; 
c. Direktorat Peraturan Perpajakan; 
d. Direktorat Pajak Penghasilan; 
e. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak 

Langsung Lainnya; 
f. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan; 
g. Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak; 
h. Direktorat Penyuluhan Perpajakan; 
i. Direktorat Informasi Perpajakan (Rusjdi, 2003: 02-3). 
 
 

C. Instansi Vertikal Departemen Keuangan  
 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan 
di wilayah dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
dan Instansi Vertikal Badan dan lingkungan Departemen Keuangan. 

 
Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Keuangan 

terdiri dari: 
a. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran; 
b. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; 
c. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
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d. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 
Negara; 

e. Instansi Vertikal Badan Akuntansi Keuangan Negara; 
f. Instansi Vertikal Badan Informasi dan Teknologi Keuangan 

(Rusjdi, 2003: 02-5). 
 

 
D. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

 
lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: 

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; 
2. Kantor Pelayanan Pajak; 
3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
4. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; 
5. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. 

 
1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. 

 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian 
pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsinya, sebagai berikut: 
a. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Direktorat Jenderal yang ada dalam wilayah wewenangnya; 
b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan  

di bidang perpajakan; 
c. Pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi 

perpajakan, registrasi, dan evaluasi data wajib pajak serta 
pembinaan potensi perpajakan wilayah; 
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d. Bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerja sama 
perpajakan; 

e. Penyelesaian keberatan dan pengurangan; 
f. Pembetulan surat ketetapan pajak; 
g. Pelaksanaan urusan banding wajib pajak; 
h. Pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis 

pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak; 
i. Pemeriksaan dan penyidikan pajak; 
j. Pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan, 

penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang 
perpajakan; 

k. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak. 
 
Di satu atau beberapa provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau 

lebih dan 1 (satu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sesuai 
dengan beban kerja. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) 
Bidang. Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) 
Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 
(tiga) Seksi (Rusjdi, 2003: 02-5/6). 

 
2. Kantor Pelayanan Pajak 

 
Kantor pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

 
Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana 
terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak 
Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak 

menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 
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a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan 
ekstensifikasi wajib pajak; 

b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan 
tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib 
pajak; 

c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; 

d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, 
penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan 
penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; 

e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan; 
f. Penerbitan surat ketetapan pajak; 
g. Pembetulan surat ketetapan pajak; 
h. Pengurangan sanksi pajak; 
i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; 
j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak. 

 
Di satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota 

dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan 
Pajak sesuai dengan beban kerja. Kantor Pelayanan Pajak terdiri 
dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Seksi. 
Kantor Pelayanan Pajak dapat membawahkan Kantor Penyuluhan 
dan Pengamatan Potensi Perpajakan (Rusjdi, 2003: 02-6). 

 
3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak. 

 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan 
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Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam 
daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 
a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek Pajak 

Bumi dan Bangunan; 
b. Pengolahan dan penyajian data Pajak Bumi dan Bangunan 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
c. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan; 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, 

serta penyelesaian restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

e. Penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penatausahaan 
banding; 

f. Pembetulan surat ketetapan pajak; 
g. Pengurangan sanksi pajak; 
h. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi Pajak Bumi 

dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan; 

i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
 
Di satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota 

dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan beban kerja. Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 1 (satu) Subbagian 
dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Seksi (Rusjdi, 2003: 02-7). 

 
4. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 

 
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak. 
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Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak mempunyai 
tugas melaksanakan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan bukti 
permulaan, dan penyidikan di bidang perpajakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan pemeriksaan lengkap wajib pajak; 
b. Pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan serta 

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 
perpajakan; 

c. Pelaksanaan pembuatan alat keterangan atau data; 
d. Pelaksanaan administrasi Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak. 
 
Di satu atau beberapa Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau 

lebih dari 1 (satu) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak sesuai 
dengan beban kerja. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 
terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional 
(Rusjdi, 2003: 02-7/8). 

 
5. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 

 
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada  
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak. 

 
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 

mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan 
konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi 
perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu 
Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Penyuluhan dan 
Pengamatan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsinya 
sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi 
perpajakan kepada masyarakat; 

b. Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi 
pajak; 

c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang 
perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan 
Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, 

d. Pelaksanaan administrasi Kantor Penyuluhan dan 
Pengamatan Potensi Perpajakan. 
 
Di satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota 

dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Penyuluhan 
dan Pengamatan Potensi Perpajakan sesuai dengan beban kerja. 
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan tidak 
membawahkan jabatan struktural (Rusjdi, 2003: 02-8). 

 
 

E. Tempat Pelayanan Terpadu 
 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, perlu 
ditetapkan suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap Badan 
Pelayanan Pajak yang dapat memberikan pelayanan kepada wajib 
pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi dan untuk 
memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang 
diberikan kepada wajib pajak, perlu dibentuk suatu sistem 
penerimaan surat yang terintegrasi dan mudah terkontrol 
ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat 
Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak. 

 
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat 

pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP dengan 
menggunakan SIP/SAPT untuk memberikan pelayanan perpajakan 
(Rusjdi, 2003: 02-20). 
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1. Sistem Aplikasi dan Informasi Perpajakan 
 
Sistem Aplikasi dan Informasi Perpajakan Direktorat 

Jenderal Pajak terdiri dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dan 
Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu. 

 
a. Sistem Informasi Perpajakan 

 
Sistem lnformasi Perpajakan (SIP) adalah sistem informasi 

dalam administrasi perpajakan lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak, kecuali Kantor Wilayah Diktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak 
Besar (Kanwil WP Besar) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak 
Besar (KPP WP Besar), dengan menggunakan perangkat keras dan 
perangkat lunak yang dihubungkan dalam satu jaringan kerja.  

 
b. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu 

 
Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) adalah 

sistem informasi administrasi perpajakan yang diterapkan pada 
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP WP Besar), Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil WP 
Besar), dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari 
perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dalam 
satu jaringan kerja (Rusjdi, 2003: 02-21). 

 
2. Proses Penyelesaian Surat/Dokumen dan Laporan 

 
a. Surat/Dokumen 

 
Surat adalah meliputi surat dinas dan surat/dokumen 

perpajakan yang disampaikan ke KPP. 
1) Surat Dinas adalah surat yang diterima dari instansi di luar 

KPP yang bersangkutan yang dapat berupa surat dari Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, Kantor 
Pelayanan PBB, dan atau instansi lainnya. 
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2) Surat/dokumen perpajakan adalah surat/dokumen yang 
berkaitan dengan pelaksaanan hak dan kewajiban 
perpajakan wajib pajak yang dapat berupa surat keberatan, 
Surat Permohonan Penundaan Penyampaian Surat 
Pemberitahuan, dan surat-surat lainnya yang berhubungan 
dengan perpajakan pada KPP. 

 
b. Laporan 

 
Laporan adalah dokumen perpajakan yang disampaikan 

oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban perpajakannya yang dapat berupa Surat Pemberitahuan, 
Surat Setoran Pajak, dan laporan-laporan lainnya yang diatur 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rusjdi, 2003: 02-
22). 

 
Surat Dinas diterima melalui Sekretaris Kepala KPP dan 

diproses berdasarkan disposisi Kepala KPP. 
 
Surat/dokumen perpajakan dan atau laporan diterima 

melalui TPT dan diproses sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Surat/dokumen perpajakan dan atau laporan yang 
diterima oleh Sekretaris Kepala KPP dipisahkan dan dikirim ke TPT 
untuk diproses sebagai surat/dokumen atau laporan perpajakan 
(Rusjdi, 2003: 02-22) 

 
3. Kegiatan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu 

 
Petugas TPT melaksanakan kegiatan sebagai berikut:  

a. Menerima, meneliti, dan melakukan validasi kelengkapan 
surat dan atau laporan baik dalam bentuk kertas maupun 
digital yang diterima KPP sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku untuk masing-masing jenis surat atau laporan 
sebelum dilakukan perekaman melalui Aplikasi SIP/SAPT 
untuk menerbitkan: 
1) IPAD/BPS apabila KPP menggunakan Aplikasi SIP, atau 
2) BPS apabila KPP menggunakan Aplikasi SAPT. 
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Catatan: 
Bukti Penerimaan Surat (BPS) adalah bukti tanda terima 
surat atau laporan, yang diterbitkan dengan menggunakan 
aplikasi SIP atan SAPT pada TPT. Lembar Pengawasan Arus 
Dokumen (LPAD) adalah formulir yang digunakan untuk 
mengawasi prosedur penyelesaian tugas, yang diterbitkan 
bersamaan dengan penerbitan BPS dengan menggunakan 
aplikasi SIP pada TPT, dan dilampirkan pada surat atau 
laporan yang bersangkutan.  

b. Menerima surat dan atau laporan (baik dalam bentuk 
kertas maupun digital) yang telah memenuhi ketentuan 
yang berlaku dengan cara : 
1) merekam elemen yang diperlukan melalui Aplikasi 

SIP/SAPT, atau 
2) memasukkan data/informasi digital (load) ke dalam 

Aplikasi SIP/SAPT. 
c. Mencetak LPAD/BPS apabila KPP menggunakan Aplikasi SIP 

atau BPS apabila KPP menggunakan Aplikasi SAPT; 
d. Menerbitkan BPS dan atau LPAD sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c secara manual apabila Aplikasi SIP/SAPT tidak 
berfungsi; 

e. Merekam LPAD/BPS yang diterbitkan secara manual pada 
saat SIP/SAPT dapat berfungsi kembali; 

f. Merekam surat dan atau laporan yang diterima melalui 
KP4, tanpa menerbitkan LPAD/BPS; 

g. Merekam surat dan atau laporan yang diterima melalui 
surat tercatat PT. Pos lndonesia atau perusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak untuk mencetak LPAD/BPS dengan tanggal 
penerimaan sesuai tanggal penerimaan pada PT. Pos 
lndonesia atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; 

h. Mencantumkan nama, NIP, dan tanda tangan petugas TPT 
yang bersangkutan serta Cap KPP pada LPAD/BPS dan BAPD 
apabila ada; 

i. Menyampaikan BAPD dan BPS kepada Pengirim e-SPT yang 
informasi digitalnya disampaikan melalui jaringan 
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komunikasi data setelah berhasil dimasukkan ke dalam 
Aplikasi SIP/SAPT (succeed load); 

j. Menyatukan LPAD dengan surat atau laporan sebagai alat 
pengawasan proses penyelesaian tugas tindak lanjut surat 
atau laporan tersebut pada KPP selain KPP WP Besar; 

k. Menyatukan tembusan BPS dengan surat atau laporan 
sebagai identitas surat atau laporan tersebut pada KPP WP 
Besar; 

l. Mencetak register harian penerimaan surat dan laporan 
dalam rangkap dua pada setiap akhir hari kerja; 
Catatan: 
Register Harian adalah daftar per jenis surat atau laporan 
yang diterima di TPT melalui Aplikasi SIP setiap hari kerja 
yang berfungsi sebagai pengantar surat atau laporan ke 
Seksi terkait. 

m. Membuat Berita Acara untuk ditandatangani oleh 
Penanggung Jawab Pelaksanaan TPT dalam hal terjadi 
ketidakcocokan antara surat dan atau laporan dengan 
register harian penerimaan surat atau laporan yang 
bersangkutan; 

n. Menyerahkan surat dan atau laporan yang diterima kepada 
Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu pada KPP di luar 
KPP WP Besar atau Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Wajib 
Pajak Besar; 

o. Memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat dan 
atau wajib pajak yang membutuhkan pelayanan informasi 
ketentuan perpajakan di TPT. 

 
4. Penanggung jawab 

 
Penanggung Jawab Pelaksanaan TPT adalah Kepala Seksi 

Pelayanan pada KPP Wajib Pajak Besar atau Koordinator Pelaksana 
Pelayanan Terpadu yang berada di bawah pengawasan Kepala 
Seksi Tata Usaha Perpajakan pada KPP selain KPP Wajib Pajak 
Besar.  
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Penanggung Jawab Pelaksanaan TPT bertanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 

a. Menerima surat dan atau laporan beserta register harian 
yang bersangkutan dari Petugas TPT; 

b. Mencocokkan surat dan atau laporan dengan register 
harian penerimaan surat atau laporan; 

c. Menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Petugas TPT 
dalam hal terjadi ketidakcocokan antara surat dan atau 
laporan dengan register harian penerimaan surat atau 
laporan yang bersangkutan; 

d. Menandatangani register harian dan mendistribusikan 
surat dan atau laporan beserta register harian yang 
bersangkutan ke Seksi terkait pada KPP selain KPP WP 
Besar; 

e. Melakukan otorisasi surat dan atau laporan ke Seksi terkait 
pada KPP WP Besar. 

f. Mengarsipkan tembusan register harian penerimaan surat 
atau laporan yang telah didistribusikan pada KPP selain KPP 
WP Besar; 

g. Menginformasikan sedini mungkin gangguan-gangguan 
pada Aplikasi SIP/SAPT di TPT kepada Kepala Seksi TUP dan 
Kepala Seksi Pengolahan Data dan lnformasi pada KPP 
selain KPP WP Besar, atau Kepala Seksi Administrasi Basis 
Data pada KPP Wajib Pajak Besar; 

h. Membantu pemberian informasi perpajakan kepada 
masyarakat dan atau Wajib Pajak yang membutuhkan 
pelayanan informasi ketentuan perpajakan di TPT, dan 
meminta bantuan Seksi terkait apabila diperlukan informasi 
tambahan yang lebih rinci; 

i. Mengawasi peralatan yang dipergunakan di TPT (Rusjdi, 
2003: 02-23 s/d 02-24). 

 
 




