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PENDAHULUAN 

Konsep pembagian hak perpajakan antara pemerintah pajak pusat dan daerah, dimulai 

dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu poin penting adalah harmonisasi 

antara pajak pusat dan pajak daerah, termasuk pembagian wewenang antara pemerintah 

provinsi dengan kabupaten/kota.  

Fungsi dan peran daerah dalam menangkap dinamika konsumsi serta kekuatan 

dalam menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan kearifan pemimpin daerah agar 

dapat berjalan beriringan, sebagai contoh dalam pendirian tempat hiburan yang 

mensyaratkan perizinan dari kepala daerah dan dipadukan dengan retribusi dalam hal 

perizinan mendirikan bangunandimana salah satu pertimbangan dalam pemberian izin 

tersebut yakni masalah kelestarian lingkungan disamping daerah diberikan kewenangan 

untuk menentukan tarif pajak sendiri. 

Pajak Daerah menerapkan dua sistem pemungutan pajak secara bersamaan, yakni 

self-assesment system dan official-assesment system. Dimana peningkatan pajak daerah 

yang ditetapkan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dapat diupayakan 

dengan peningkatan dasar perpajakan (tax base) dan/atau tarif pajak. Adapun untuk jenis 

pajak yang bersifat self-assesment dimana wajib pajak daerah diberikan kepercayaan 

untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan, 

pemerintah memiliki kewenangan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. 

Salah satu prosedur dalam menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yakni 

dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Disamping itu dengan adanya Desentralisasi yang 

merupakan suatu realita politik sehingga dibutuhkan oleh Pemerintah Darah adalah 

peningkatan PAD salah satunya dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak. 
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MATERI I   
OVERVIEW PAJAK DAERAH 

1.  KONSEP DASAR PERPAJAKAN DAERAH: 

Sebuah pemerintahan dalam menjalankan tugas negaranya memiliki asas atau prinsip, 

khusus kaitanya dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah terdiri dari beberapa asas, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Asas Sentralisasi 

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

sendiri, tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah. 

2) Asas Desentralisasi 

Terjadi pendelegasian atau penyerahan kewenangan untuk penyelenggaraan 

urusan-urusan pemerintahan tertentu kepada daerah atau tingkat pemerintahan 

yang lebih rendah sehingga urusan tersebut kemudian sepenuhnya menjadi urusan 

rumah tangga daerah yang bersangkutan dan tidak lagi menjadi kewenangan 

pemerintah pusat atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. 

3) Asas Dekonsentrasi 

Dengan azas ini berarti urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

pusat dalam pelaksanaannya ditangani oleh aparat pemerintah pusat yang berada 

di daerah, instansi vertikal. 

4) Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) 

Dalam asas tugas pembantuan berarti pelaksanaan urusan-urusan tertentu, yang 

seharusnya menjadi urusan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, oleh tingkat 

pemerintahan yang berada di bawahnya. 

Sistem pemerintahan disusun sebagai konsekuensi diterapkannya asas-asas 

pemerintahan di suatu negara. Sistem pemerintahan merupakan mekanisme bagaimana 

fungsi pemerintahan dijalankan, dimana bentuk operasionalnya adalah bagaimana suatu  

urusan/ kewenangan diselenggarakan oleh pemerintah, siapa yang menjalankannya, 

kepada siapa harus dipertanggungjawabkan, termasuk siapa yang harus menyediakan 

pendanaannya. Untuk sistem pendanaan salah satunya dengan adanya pajak daerah. 
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1.1 Desentralisasi dan desentralisasi fiskal: 

1.1.1 Desentralisasi: terkait isu isu terkini  

Konsep desentralisasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan 

dan pelaksanaan proses pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi yang berwujud 

pada otonomi daerah, merupakan gejala yang tidak terhindarkan dan 

diimplementasikan oleh hampir seluruh negara di dunia dengan segala variasinya sesuai 

kondisi dan karakteristiknya. Untuk menjalankan kewenangan/kekuasaan yang 

diberikan ini, tentunya pemerintah daerah memerlukan sumber daya yang cukup. 

Menurut analisis Nellis (1983) dan Mathur (1983) pada pelaksanaan 

kewenangan/kekuasaan yang telah didesentralisasikan di Afrika Utara dan Asia, yang 

penting diperhatikan agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik adalah “the 

importance of financial  resources, administrative capacity, and technical support to 

successful  development planning and management at the regional and  local level” 

Dalam rangka Pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi 

masyarakat. Daerah-daerah yang ada (Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah 

Kota) berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. 

Terkait Sumber Pembiayaan dan Pelaksanaan Pembagian Fungsi Pemerintah, Memiliki 

Pendekatan yang Berbeda   

1) Kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan terlebih dahulu, baru 

berdasarkan sumber-sumber keuangan yang telah dimilikinya kepada daerah 

diserahkan fungsi-fungsi atau tugas-tugas tertentu untuk dilaksanakan (function 

follow money). 

2) Fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dibagi terlebih dahulu baru kemudian kepada daerah diberikan 

sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang 

telah diberikan terlebih dahulu (money follow function). 

 
Perspektif Hubungan Keuangan Pusat - Daerah 

Pengertian yang didasari oleh pengalaman sejarah atau ideologi yang melihat 

bahwa keberadaan daerah sudah ada sejak negara didirikan. Negara merupakan 

kumpulan atau terdiri dari daerah-daerah dan daerah dianggap sebagai unit/unsur yang 
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sangat penting. Maka hubungan pusat-daerah dilihat sebagai bagian dari keuangan daerah 

secara menyeluruh, karena lebih mementingkan daerah-daerah (daerah otonom). 

Pengertian yang dilatarbelakangi oleh konsep negara kesatuan. Sebuah negara dibagi-bagi 

menjadi beberapa daerah yang lebih kecil. Kekuasaan terletak di pusat, jika 

memungkinkan dapat dibagi ke daerah. Keuangan daerah merupakan bagian hubungan 

keuangan pusat - daerah. 

Beberapa Jenis Alokasi Keuangan Pusat - Daerah 

a. Alokasi Anggaran (Budget Allocation or Vote). 

b. Penambahan Modal (Capitalization). 

c. Bagi hasil pajak (Tax Sharing). 

d. Pinjaman (Loan). 

e. Hibah atau bantuan (Grant/subsidize). 

Khusus pembahasan mengenai bagi hasil pajak (tax sharing), memiliki penjelasan sebagai 

berikut: 

1) Dimungkinkan terjadi tax sharing antara pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat kepada daerah. 

2) Tidak tertutup kemungkinan terjadi tax sharing, baik secara vertikal maupun 

horizontal, dalam praktek pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. 

Metode Pemberian Alokasi Keuangan Pusat - Daerah 

a. By Formula 

Alokasi diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria 

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah kriteria ini ditetapkan, selanjutnya 

kriteria ini diberi bobot untuk selanjutnya diperhitungkan dengan suatu rumusan 

tertentu untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pemberian alokasi keuangan 

kepada suatu daerah. 

b. By Origin 

Alokasi diberikan ke daerah berdasarkan penerimaan yang diperoleh daerah 

tersebut dan/atau sumbangan yang diberikan oleh daerah tersebut kepada 

pemerintah yang ada diatasnya. Besarnya perolehan ini selanjutnya jadikan tolak 

ukur untuk menentukan berapa besar alokasi yang akan diterima. 
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Jenis-jenis Alokasi Keuangan di Indonesia 

Alokasi keuangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada daerah disebut 

dengan Dana Perimbangan.Dana Perimbangan terdiri dari : 

a. Dana Bagi Hasil,  

b. Dana Alokasi Umum (DAU),  

c. Dana Alokasi Khusus (DAK). 

 
Prinsip Penyerahan Kewenangan Penerimaan ke Pemerintah Daerah 

Menurut Bird (2000, p.15), ada dua prinsip utama yang disarankan dalam 

penyerahan kewenangan penerimaan ke pemerintah daerah. Pertama, pendapatan dari 

“sumber sendiri” paling tidak cukup untuk memungkinkan daerah-daerah kaya untuk 

membiayai sendiri pelayanan lokal, terutama yang mempunyai manfaat bagi masyarakat 

setempat. Kedua, sedapat mungkin penerimaan-penerimaan daerah dapat dipungut 

hanya dari masyarakat setempat, terutama yang manfaatnya mereka terima dari 

pelayanan pemerintah daerah.  

Sifat-sifat penting dari sumber-sumber daerah yang dianggap ideal: 

1) Basis (objek) pajak relatif tidak dapat berpindah, untuk memungkinkan pejabat 

daerah menyesuaikan tarif tanpa harus mengorbankan basis pajak mereka 

2) Penerimaan pajak harus dapat menutupi kebutuhan lokal dan bersifat dinamis 

(yaitu, dapat dikembangkan paling tidak sama cepatnya dengan kebutuhan 

peningkatan) 

3) Penerimaan pajak harus relatif stabil dan relatif dapat diproyeksikan dengan baik 

4) Beban pajak  diupayakan agar tidak dialihkan ke daerah lain 

5) Basis (objek) pajak harus dapat dilihat  untuk kepentingan akuntabilitas 

6) Pajak harus dianggap adil oleh wajib pajak 

  



 
 

Modul Pemeriksaan  

6 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

1.1.2 Desentralisasi fiskal: Pendapatan dan pengeluaran APBD  

 
Desentralisasi Fiskal 

Pemerintah memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan 

bernegara. Sebagai contoh, Musgrave (1994) menyatakan bahwa negara memiliki fungsi 

fiskal yang terdiri dari fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Sebagian fungsi tersebut 

didesentralisasikan kepada pemerintah daerah yang dianggap lebih dekat dan memahami 

aspirasi masyarakat lokal sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik. Desentralisasi ini diikuti oleh desentralisasi fiskal penyerahan sumber daya kepada 

pemerintah daerah 

Potensi Penerimaan Daerah 

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa 

kriteria (Davey, 1988, p. 40 – 47) memberikan pandangannya atas kriteria tersebut, yaitu: 

a) Kecukupan dan Elastisitas  

Sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya 

dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Kalau biaya 

meningkat maka pendapatan juga harus meningkat 

b) Keadilan 

Prinsipnya adalah beban pengeluaran Pemerintah  haruslah dipikul oleh semua 

golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-

masing golongan 

c) Kemampuan Administratif 

Administrasi perpajakan harus mempertimbangkan pembebanan yang adil atau 

desentralisasi fiskal. Dalam upaya administratif, Pemerintah Daerah harus 

memperhatikan banyak aspek yang berhubungan dengan kemampuan daerah 

memajaki suatu jenis pajak daerah 

d) Kesepakatan Politis 

Kesepakatan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan pajak, 

menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan 

bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan 

memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. 
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1.2 Teori dan konsep pajak daerah: 

1.2.1 Beberapa konsep Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009, 

p.12). 

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada 

penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh 

kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang 

dibayarkannya (Luthfi, 2006, p. 3)  

Pajak Daerah  menurut Davey sebagaimana dikutip oleh Prakosa yaitu : (Prakosa 

dan Kembang, 2003, p. 2) 

a) Pajak yang dipungut oleh Pemda berdasarkan peraturan dari daerah itu sendiri. 

b) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. 

c) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan 

tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat, tetapi hasil 

pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah. 

Teresa Ter-Minassian memandang bahwa pajak daerah yang baik harus diiringi 

dengan sistem desentralisasi pengeluaran publik yang memadai. Dalam menentukan 

pajak akan dikenakan di daerah atau di pusat harus memperhitungkan kriteria-kriteria 

yang sesuai apakah pajak dapat dikenakan di daerah atau dengan pilihan pajak itu harus 

dikenakan di pemerintah pusat. 

Ada beberapa kriteria yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan 

pajak daerah, seperti, apabila di dalam pemungutan pajak mempengaruhi distribusi 

pendapatan secara umum atau secara luas, maka pajak tersebut harus dipungut oleh 

pemerintah pusat.  

Hal ini dimaksudkan agar di dalam pemungutan pajak akan tercipta kestabilan 

perekonomian di negara bersangkutan, Pajak daerah harus mempunyai kejelasan, dan 

Pajak daerah seharusnya dapat menciptakan pendapatan daerah agar tidak terjadi 
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ketidakseimbangan fiskal yang cukup besar secara vertikal dan pajak daerah harus 

memiliki administrasi yang mudah dijalankan agar dapat tercipta kelancaran (1997, hal 53) 

Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah 

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada, terdapat beberapa tolak ukur untuk 

menilai Pajak Daerah yaitu : (Devas, 1989, p. 61) 

a) Hasil (Yield) 

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang 

dibiayainya, stabilitas, dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, serta 

elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. 

Disamping itu perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut. 

b) Keadilan (Equity) 

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. 

Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama 

benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi 

yang sama. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya 

ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada 

kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Dan pajak itu haruslah 

adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan– perbedaan 

besar dan sewenang–wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, 

kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan 

layanan masyarakat. 

c) Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) 

Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) 

penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. 

Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah 

arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban 

lebih” pajak 

d) Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) 



 
 

Modul Pemeriksaan  

9 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan 

tata usaha. 

e) Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue 

Source) 

Prinsip-Prinsip Umum Perpajakan Daerah 

Sidik (2002, p.2) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah 

yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria-kriteria umum 

tentang perpajakan daerah yaitu: 

a) Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah 

naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat. 

b) Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok 

masyarakat dan horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok 

masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar 

pajak 

c) Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan 

memuaskan bagi Wajib Pajak. 

d) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan 

kesadaran untuk membayar pajak. 

e) Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya 

menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau 

pungutan akan menimbulkan beban baik bagi konsumen maupun produsen. 

Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra 

burden) yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh 

Prinsip Pajak Daerah yang Baik 

Sidik (2007, hal 224) menulis beberapa prinsip mengenai pajak daerah yang baik : 

a) Pajak daerah harus sesuai dan berkembang sesuai dengan kondisi di wilayah 
tersebut namun dengan tingkat mobilisasi yang rendah, 

b) Pajak harus diterima baik di tingkat nasional maupun regional, 

c) Pajak tidak boleh tumpang tindih atau double taxation, 

d) Ada kebijaksanaan dalam menghindari tarif pajak yang sangat tinggi  yang dapat 
menciptakan distorsi ekonomi, 

e) Pajak daerah tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional 

Selain itu, adapun kriteria-kriteria Pajak Daerah yang baik (good local taxes) yang 
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dikemukakan oleh Bird (1999) yaitu : 

a) That easy to administer locally; 

b) Imposed solely (or mainly) on local resident; 

c) That do not raise problem of ‘harmonization’ or ‘competition’ between subnational 

government or between sub national and national government 

1.3 Konsep pajak dan jenis pajak berdasarkan otoritas pemungut : 

1.3.1 Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah 

Antara pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai asas-asas hukumnya) 

dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsip. Namun demikian, berlainan dengan 

adanya fungsi mengatur yang sering terdapat pada pajak umum, pajak daerah mempunyai 

asas yang menyatakan, bahwa pemungutan pajak daerah tidak boleh merupakan 

rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang dari atau ke dalam wilayah daerah, 

secara tidak langsung pajak daerah bukan merupakan jenis pajak tidak berfokus kepada 

fungsi mengatur seperti yang ada di pajak pusat. 

Perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah terletak pada sumber bagi 

pemungutan pajak, yaitu sumber bagi pemungutan pajak negara relatif tidak terbatas, 

sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya. Hal 

tersebut berarti objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak negara tidak 

boleh dipergunakan lagi untuk pajak daerah. 

Dalam hal suatu pungutan pajak oleh daerah akan merupakan suatu pajak ganda, 

maka daerah hanya dapat memungut tambahan (atau opsen) saja atas pajak yang 

dipungut oleh negara itu (Brotodiharjo, 2003, p. 107). 
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2.  ISTILAH-ISTILAH DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAERAH: 

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah 

kabupaten atau walikota bagi daerah kota.  

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, 

pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah.  

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/ Kota 

dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.  

8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan 

Bupati/Walikota.  

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang.:.Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.  
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11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 

BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.  

12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata 

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila:mana 

tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 

kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ 

atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah.  

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 

objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

perpajakan Daerah.  

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.  

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 

terutang.  

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah 

surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang 

kepada Wajib Pajak.  

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, 

besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.  

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan 

.atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.  
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21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 

surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

Pajak.  

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang.   

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 

untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/ atau denda.   

24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib 

Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.  

25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan 

Pajak.  

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 

Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.  

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 

atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau 

Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap 

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.   

29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya 

termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.  

30. Penagihan adalah serangkaian · tindakan agar penanggung Pajak melunasi 

utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 
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memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.  

3. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH: SESUAI UU 28 TAHUN 2009 TENTANG PDRD 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

menjelaskan mengenai pembagian pajak daerah, antara lain sebagai berikut : 

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  

d. Pajak Air Permukaan; dan  

e. Pajak Rokok.  

2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Pajak Hotel;  

b. Pajak Restoran;  

c. Pajak Hiburan;  

d. Pajak Reklame;  

e. Pajak Penerangan Jalan;  

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  

g. Pajak Parkir;  

h. Pajak Air Tanah;  

i. Pajak Sarang Burung Walet;  

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Ketentuan selanjutnya daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak 

sebagaimana dimaksud diatas. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut 

apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang 
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ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan pada 

materi sebelumnya. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi 

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah 

provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.  

4. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

4.1 Sesuai KUPD (PP No.55 Tahun 2016) 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 

standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah. 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan antara lain dalam hal: 

a) Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

b) pencocokan data dan/atau alat keterangan; atau 

c) Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

Wajib Pajak yang diperiksa oleh otoritas wajib: 

a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; 

b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 

dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau 

c) memberikan keterangan yang diperlukan. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban, besarnya Pajak terutang ditetapkan 

secara jabatan. 

Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 
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MATERI II  
ASPEK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

1. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK: 

Dalam pelaksanaan pemeriksa pajak daerah, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban 

dalam pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 PMK 207/PMK 07/2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 

Hak Wajib Pajak (Pasal 51 PMK 207/PMK 07/2018) 

a. Meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa 

dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2); 

b. Meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis 

Pemeriksaan Lapangan ; 

c. Meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan 

tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami 

perubahan; 

d. Meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan 

tujuan Pemeriksaan; 

e. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); 

f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) pada waktu yang telah 

ditentukan; 

g. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. 

Kewajiban Pajak (Pasal 52 PMK 207/PMK 07/2018) 

a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan / atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 

atau objek yang terutang Pajak; 

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, 

barang bergerak dan / atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga 

digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, dokumen lain, uang, dan / atau barang yang dapat memberi petunjuk 
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tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 

atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; 

c) Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan (SPHP); dan 

e) Memberikan keterangan lisan dan / atau tertulis yang diperlukan . 

2.  KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERIKSA PAJAK DAERAH: 

2.1 Pengertian pemeriksaan  

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 207/PMK.07/2018). 

2.2 Tujuan pemeriksaan  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pemeriksaan pajak memiliki dua tujuan yang 

terdiri dari: 

1) Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah, 

dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan 

pajak dapat dilihat dari segi ruang lingkup pemeriksaan, dimana dalam melakukan 

pemeriksaan  dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk 

satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-

tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Dengan adanya pemeriksaan yang 

bertujuan untuk menguji kepatuhan dapat dilihat wajib pajak daerah mana yang 

patuh ataupun tidak. 

Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu: 

a) Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan 

dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak; dan 

b) Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk 

based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 
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Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara 

komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

2) Pemeriksaan Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan Daerah, selain pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, 

pemeriksaan pajak dapat memiliki tujuan yang lebih luas seperti pelaksanaan 

ketentuan peraturan pajak daerah. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan pajak fokus 

bagian penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan 

Tujuan Pemeriksaan. 

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain : 

a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan 

b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

c) Pengujian batas minimal omset 

d) Wajib Pajak mengajukan keberatan 

e) Pencocokan data dan/atau alat keterangan 

f) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 

g) Pengaduan pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

h) Permohonan keberatan pajak daerah 

i) Penghapusan pajak daerah 

j) Tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

Secara matriks perbedaan tujuan pemeriksaan tersebut dapat dibedakan dari 

pelaksanaan turunannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

  



 
 

Modul Pemeriksaan  

20 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

Tabel 3.1 
Matriks Perbedaan Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah 

Pemeriksaan Dalam Rangka 

Melaksanakan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan Perpajakan 

Daerah 

Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah; 

Terdapat keterangan lain berupa data 

konkrit yang menunjukkan bahwa pajak 

yang terutang tidak atau kurang bayar; 

Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

Wajib Pajak yang melakukan penghitungan 

sendiri yang terpilih untuk dilakukan 

Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko  

 

(Analisis risiko dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan perilaku dan 

kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi: (a) 

kepatuhan penyampaian surat 

pemberitahuan; (b) kepatuhan dalam 

melunasi Utang Pajak) 

Pencocokan data dan/atau alat 

keterangan; 

 

 

Dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan 

dan/atau Pemeriksaan Kantor 

Pemeriksaan dalam rangka penagihan 

pajak 

 

- Dapat dilakukan dengan jenis 

Pemeriksaan Lapangan atau Kantor 

2.3 Jenis Pemeriksaan  

Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua jenis yang dilihat 

dari tempat pelaksanaan pemeriksaan, antara lain : 

1) Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau 

tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa. 
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2) Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan 

Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-

kantor di lingkungan Pemerintah Daerah. 

2.4 Wewenang pemeriksa pajak sesuai jenis pemeriksaan  

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak daerah memiliki kewenangan 

yang menyatakan sebagai berikut: 

1) melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak; 

2) mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 

3) memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak 

bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,dokumen 

lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek pajak yang terutang; 

4) meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan; 

5) melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak; 

6) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; 

7) meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit 

pelaksana pemeriksaan. 

2.5 Kewajiban pemeriksa pajak sesuai jenis pemeriksaan  

Jenis pemeriksaan dibedakan menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan 

kantor. Dalam pelaksanaannya kedua jenis pemeriksaan tersebut memiliki perbedaan 

kewajiban dalam melakukan pemeriksaan. 

Untuk pemeriksaan pajak daerah lapangan, pemeriksa pajak harus melakukan 

beberapa hal antara lain sebagai berikut: 
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1) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan 

pemeriksaan kepada wajib pajak; 

2) memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah 

pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan; 

3) melakukan pertemuan dengan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan 

penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak serta 

hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; 

4) memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa 

pajak mengalami perubahan; 

5) menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak; 

6) memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

7) melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

8) mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; 

9) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui 

atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 

Sedangkan Untuk pemeriksaan pajak daerah kantor, pemeriksa pajak harus 

melakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

1) menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya pemeriksaan; 

2) menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak; 

3) memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa 

pajak mengalami perubahan; 

4) menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak; 

5) memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

6) melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; 
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7) mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; 

8) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui 

atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 

3.  ETIKA KERAHASIAAN RAHASIA JABATAN, WAKIL, DAN KUASA WAJIB PAJAK 

Dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah, pemeriksa pajak harus memperhatikan 

etika dalam melakukan pemeriksaan. Etika yang harus diperhatikan antara lain sebagai 

berikut: 

a) Berpenampilan sopan dan rapi; 

b) Menjaga nama baik pemerintah; 

c) Berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak atas dasar profesionalitas dan saling 

menghargai. 

Selain itu, pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan terdapat larangan 

sebagai berikut: 

a. Menerima sesuatu dan/atau mengikat janji untuk menerima sesuatu dari Wajib 

Pajak yang diperiksa; 

b. Menjanjikan sesuatu, 

c. Menerima fasilitas dan/atau pelayanan dari Wajib Pajak di luar fasilitas dan/atau 

pelayanan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak; 

d. Memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

pemeriksaan. 

4.  ASPEK HUKUM ADMINISTRASI 

Dalam kegiatan pemeriksaan pajak terdapat landasan hukum yang menyertainya antara 

lain sebagai berikut: 

● Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

● Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah 

● Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang 

Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah  
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Setelah melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak akan diterbitkan surat 

ketetapan yang diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Selanjutnya, apabila wajib 

pajak tetap melanggar apa yang sudah diatur dalam peraturan tersebut maka akan 

dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut: 

a) Denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU 

Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu 

persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. 

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi 

pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang 

sifatnya alpa atau disengaja.  

b) Bunga Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang 

menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan 

persentase dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban 

sampai dengan saat diterima dibayarkan. 

5.  ASPEK HUKUM PIDANA 

Apabila pemeriksaan tidak dilanjutkan ke ranah pidana yaitu tidak ditingkatkan menjadi 

pemeriksaan bukti permulaan dan kemudian penyidikan, maka produk hukum 

pemeriksaan khususnya untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, pada ranah administrasi adalah berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan 

atau Surat Tagihan Pajak. Surat ketetapan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak 

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

Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. (Ida Zuraida, 2015)  

Pemeriksaan Bukti Permulaan Prosedur dan tata cara pemeriksaan bukti permulaan 

sama dengan pemeriksaan pajak lainnya. Hanya saja hasil pemeriksaan tidak 

diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui SPHP tetapi laporannya disampaikan langsung 

ke (kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk). Selain itu, jika dalam pemeriksaan biasa 

dokumen yang dipinjam harus dikembalikan, sebaliknya dalam pemeriksaan bukti 

permulaan dokumen dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa tidak akan dikembalikan 

kepada Wajib Pajak tetapi akan ditahan dan disimpan ditempat yang aman. Dokumen-

dokumen dan keterangan lainnya akan dijadikan barang bukti untuk penyidikan pajak. Jika 

dalam pemeriksaan biasa pemeriksa cukup menghitung pajak terutang, dalam 

pemeriksaan bukti permulaan pemeriksa juga harus melaporkan:  
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a) Posisi kasus  

b) Modus operandi 

c) Uraian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana di bidang perpajakan  

d) Rincian macam dan jenis barang bukti yang diperoleh ( diamankan )  

e) Nama dan identitas tersangka dan saksi 

f) Kesimpulan dan usul pemeriksa.  

Ada dua kemungkinan usul pemeriksa. Pertama, pemeriksa mengusulkan agar 

dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP). jika memang pemeriksa tidak mendapatkan bukti 

yang cukup. Kedua, pemeriksa mengusulkan agar dilanjutkan dengan penyidikan pajak. 

Hasil dari pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Surat Perintah Penyidikan Pajak 

dikeluarkan, pemeriksa Bukti Permulaan diharuskan membuat Laporan Kejadian. Laporan 

ini merupakan bagian dari syarat penyidikan seperti yang dilakukan oleh polisi. Intinya, 

pelapor (pemeriksa) melaporkan telah terjadi tindak pidana pajak kepada penyidik. Isi 

Laporan Kejadian sendiri mirip dengan laporan pemeriksaan bukti permulaan. Hanya saja, 

laporan pemeriksaan bukti permulaan lebih kepada keperluan intern, bawahan 

melaporkan hasil kerjanya kepada atasan, maka kalau Laporan Kejadian merupakan 

laporan (pelapor dalam hal ini pemeriksa bukti permulaan) kepada penyidik (yang akan 

melakukan penyidikan). Laporan Kejadian ini diperlukan untuk bukti perlunya dilakukan 

penyidikan oleh penyidik dan salah satu dokumen wajib untuk pemeriksaan di 

pengadilan.(Irawati, 2005) 

Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang 

mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan 

keadaan, bukti, atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindak pidana 

perpajakan. Pasal 1 angka 31 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), 

penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti. 

Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan 

menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana 

perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Pidana. Tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk 

menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. 
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Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di 

lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang 

perpajakan. Tugas utama dari penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti 

yang dapat membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi jelas dan pada akhirnya 

dapat ditemukan tersangkanya. Pasal 44 ayat (2) UU KUP, dalam melaksanakan tugasnya 

penyidik memiliki 11 wewenang: 

a. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan.  

b. Kedua , meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi/badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan terkait dengan 

tindak pidana perpajakan.  

c. Ketiga , meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi/badan terkait 

dengan tindak pidana perpajakan.  

d. keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana perpajakan.  

e. Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut.  

f. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan.  

g. Ketujuh. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.  

h. Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

perpajakan.  

i. Kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi.  

j. Kesepuluh, menghentikan penyidikan.  

k. Kesebelas, melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan. 

Disisi lain, penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur UU Hukum Acara 

Pidana. Selain itu, apabila diperlukan, penyidik juga dapat meminta bantuan aparat 

penegak hukum lain demi kelancaran proses penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

penyidik pajak juga harus tunduk pada norma penyidikan dan memperhatikan asas 

hukum. Berdasarkan pasal 44A UU KUP , penyidikan akan dihentikan apabila tidak 
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terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana 

perpajakan.  

Penyidikan juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah daluwarsa atau 

tersangkanya telah meninggal dunia.Kepala daerah dapat menghentikan penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan daerah paling lama 6 bulan sejak tanggal surat 

permintaan penghentian penyidikan. Surat permintaan penghentian penyidikan disusun 

oleh Kepala Daerah jika menyetujui permohonan penghentian penyidikan yang diajukan 

wajib pajak. Namun, Jaksa Agung hanya bisa menghentikan penyidikan sepanjang perkara 

pidana itu belum dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, penghentian penyidikan hanya 

dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak/kurang dibayar atau yang 

tidak seharusnya dikembalikan. Wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi 

berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak 

seharusnya dikembalikan. 

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, 

yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.  

a) Denda Pidana  

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga 

kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana 

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat 

kejahatan.  

b) Pidana Kurungan 

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada pihak tindak pidana yang bersifat 

pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena 

pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar atau norma itu ketentuannya 

sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya 

ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan 

selama-lamanya sekian.  

c) Pidana Penjara  

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. 

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya 

kepada pejabat dan wajib pajak. 
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6. UPAYA HUKUM BERUPA KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN (PMK 207 

TAHUN 2018) 

6.1 Keberatan 

Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi keberatan dalam 

sengketa pajak daerah tidak disebutkan secara jelas. Namun, dapat dilihat secara 

sederhana bahwa kebaratan merupakan upaya yang dapat ditempuh wajib pajak apabila 

tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam 

surat ketetapan pajak daerah. 

Merujuk pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang PDRD, wajib pajak dapat 

mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas 

keluarnya surat tertentu. Adapun surat yang dimaksud ialah surat pemberitahuan pajak 

terutang (SPPT), surat ketetapan pajak daerah (SKPD), dan surat ketetapan pajak daerah 

kurang bayar (SKPDKB). 

Ada pula surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat 

ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN), 

dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

Terdapat tiga syarat dalam mengajukan keberatan pajak daerah sesuai dengan dasar 

hukum yang tertuang dalam Pasal 103 ayat (2) sampai dengan ayat (4). Pertama, 

keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan 

yang jelas. 

Kedua, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak 

tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan. Namun, jangka waktu tersebut 

dapat dikesampingkan apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure). 

Ketiga, keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit 

sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi 

tiga persyaratan tersebut secara kumulatif maka keberatan tidak dapat dipertimbangkan. 

Selanjutnya, tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh kepala daerah 

atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos, 

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

Dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan 

diterima, kepala daerah atau pejabat daerah harus memberi keputusan atas keberatan 
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yang diajukan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan kepala daerah tidak 

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Keputusan keberatan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 

menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang 

6.2 Banding 

Setelah tahapan keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak daerah, tahapan 

selanjutnya adalah banding. Secara umum definisi banding dapat merujuk pada Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah 

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap 

pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding. 

Dalam konteks pajak daerah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 

ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, upaya hukum banding hanya dapat 

diajukan setelah melalui proses keberatan terlebih dahulu. 

Mengacu pada Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 

alasan yang jelas. Pengajuan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan 

diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan 

permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan satu 

bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. 

Lebih lanjut, sanksi dan imbalan bunga yang menjadi konsekuensi atas keputusan 

keberatan dan/atau banding diatur dalam Pasal 106 UU PDRD. Jika pengajuan keberatan 

atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling 

lama 24 bulan. Imbalan bunga tersebut dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKPDLB. 
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Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Denda dihitung dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. Namun, jika wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 

administratif sebesar 50% tersebut tidak dikenakan. Sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 100% dikenakan pada wajib pajak apabila permohonan banding ditolak atau 

dikabulkan sebagian. Sanksi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan 

putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. 

6.3 Gugatan 

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (UU PDRD) tidak mengatur terkait gugatan sebagai upaya hukum penyelesaian 

pajak daerah. Oleh sebab itu, apabila wajib pajak tidak setuju dengan keputusan kepala 

daerah yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah, atas keputusan tersebut tidak 

dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Hal tersebut juga berlaku apabila terdapat 

keputusan terkait pengurangan/penghapusan sanksi pajak daerah yang sesuai dengan 

pendapat wajib pajak, dan/atau keputusan kepala daerah yang dalam penerbitannya tidak 

sesuai prosedur. 

Jika demikian, lantas dasar hukum apa yang dapat digunakan wajib pajak untuk 

mengajukan gugatan atas sengketa pajak daerah dan bagaimana prosesnya? Saat ini, 

dasar hukum pengajuan gugatan terkait penyelesaian sengketa pajak daerah dapat 

mengacu pada Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 9 Tahun 

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) juncto Peraturan Mahkamah Agung 

No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan 

Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018). 

Adapun Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan PERMA 6/2018 dapat 

dikatakan sebagai landasan untuk mengisi kekosongan hukum terkait upaya penyelesaian 

sengketa pajak daerah melalui gugatan. Dalam sengketa pajak, gugatan secara umum 

diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung 

pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat 

diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak). Sementara itu, merujuk pada Pasal 

1 angka 11 UU PTUN, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan 
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atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. 

Berdasarkan pada kedua definisi tersebut, gugatan dapat diajukan terhadap 

keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dan diajukan ke pengadilan untuk 

mendapatkan putusan. Artinya, apabila wajib pajak tidak setuju atau merasa dirugikan 

atas penetapan tertulis badan atau pejabat tata usaha negara tersebut maka dapat 

mengajukan upaya hukum gugatan ke PTUN. 

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, wajib pajak dapat 

mengajukan gugatan atas keputusan administrasi yang dikeluarkan pemerintah daerah 

atau keputusan tata usaha negara (KTUN) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN 

diartikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata 

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

PTUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha 

negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan (Rahmat 

Amin, 2019). Individual artinya keputusan tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk orang 

tertentu saja. Sementara itu, final artinya suatu keputusan tata usaha negara tersebut 

sudah dapat dilaksanakan atau menimbulkan akibat hukum (Ishaq, 2014). 

Dalam prosesnya, gugatan diajukan kepada PTUN berwenang yang daerah 

hukumnya mencakup tempat kedudukan tergugat sesuai Pasal 54 UU PTUN. Adapun 

tergugat merujuk kepada pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan KTUN dan 

penggugat ialah pihak wajib pajak. 

Selanjutnya, mengacu Pasal 56 ayat (1) UU PTUN, gugatan tersebut harus memuat 

tiga hal. Pertama, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau 

kuasanya. Kedua, nama jabatan, tempat kedudukan tergugat. Ketiga, dasar gugatan dan 

hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. 

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka 

gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Selain itu, gugatan juga disertai dengan PTUN 

yang disengketakan atau tidak disetujui oleh wajib pajak. 

Tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dihitung 90 hari sejak keputusan 

diterima atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA 6/2018. Untuk mengajukan gugatan, 

penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarannya ditaksir oleh panitera 
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pengadilan.  

Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan tersebut akan 

dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. 

Selanjutnya, paling lama dalam jangka waktu 30 hari, hakim akan menentukan 

waktu dan tempat persidangannya. Pengajuan gugatan melalui PTUN nantinya akan 

menentukan apakah keputusan administrasi yang dikeluarkan pemerintah daerah atau 

institusi yang berwenang terkait dengan penagihan pajak telah sah atau tidak. 
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MATERI III  
METODE, TEKNIK, DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK 

DAERAH 

Sesuai  PMK No.207/PMK.07/2018 

1. OVERVIEW METODE, TEKNIK, DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH: 

Pada bagian akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam suatu kegiatan 

pemeriksaan pajak daerah, Teknik terkait pemeriksaan Pajak Daerah serta Persiapan yang 

dilakukan dalam menjalankan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah. 

1.1 UU No.28 Tahun 2009 Tentang PDRD yang terkait dengan pemeriksaan  

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak akan melakukan persiapan agar 

pemeriksaan pajak yang dilakukan lancar dan sesuai dengan target. Setelah melakukan 

persiapan, pemeriksa menyiapkan metode dan teknik dalam melakukan pemeriksaan. Di 

lapangan pemeriksa pajak dapat melakukan metode dan teknik pemeriksaan pajak yang 

bertujuan menemukan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan pajak. 

Berikut diuraikan pasal yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang termuat 

dalam UU No.28 Tahun 2009, yakni: 

1) Pasal 170, ayat (1) mengenai wewenang pemeriksaan oleh Kepala Daerah yang 

bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan 

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksnaakan perundang-undangan 

perpajakan daerah dan Retribusi. 

2) Pasal 170, ayat (2) mengetur tentang kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, 

3) Pasal 170, ayat (3) mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut tata cara 

pemeriksaan pajak dan Retribusi akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 

1.2 Contoh Peraturan Kepala Daerah tentang pengaturan pemeriksaan pajak daerah  

Di beberapa daerah seperti DKI Jakarta atau daerah yang lain telah mengatur mengenai 

pemeriksaan pajak daerah. Secara umum, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

otoritas pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan 

pusat. Perbedaan dalam pemeriksaan pajak daerah dengan pemeriksaan pajak pusat 

adalah berkenaan dengan peraturan dan instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan 

pemeriksaan tersebut. 
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Beberapa peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pemeriksaan Pajak 

Daerah disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Peraturan Kepala Daerah mengenai Pemeriksaan Pajak Daerah 

No Daerah Nomor Peraturan Keterangan 

1 DKI Jakarta Pergub No.115 Tahun 2019 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Daerah 

2 Banyuwangi Perbup No.11 Tahun 2017 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Daerah 

3 Kotawaringin Barat Perbup No.5 Tahun 2020 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Daerah 

4 Bintan Perbup No.41 Tahun 2020 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Daerah 

5 Kota Bekasi Perwal No.104 Tahun 2017 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Daerah 

2.  TAHAPAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH SESUAI PERKADA 

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Pajak Daerah di 

wilayah DKI Jakarta dilaksanakn oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau 

Pejabat yang ditunjuk atau pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Tahapan pemeriksaan pajak daerah dalam Pergub diatas dinyatakan pada Pasal 9, 

yakni Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Pasal 11, yakni Standar Pelaporan Hasil 

Pemeriksaan. 

Berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dijelaskan pada Pasal 9 dan 10, 

yang meliputi: 

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai 

dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit memuat : 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode 

dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) 

yang telah disusun 

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup 

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
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d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang 

Supervisor, 1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim dan 

dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim 

e. Tim Pemeriksa sebagaimana dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang 

memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun 

yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli seperti 

penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara 

f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan 

tim pemeriksa dari instansi lain 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau 

Pemeriksaan Lapangan 

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja 

i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP, sedangkan 

uraian mengenai KKP dijelaskan pada Pasal 10. 

Selanjutnya terkait dengan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan di uraikan pada Pasal 11, 

yakni: 

a. Standar pelaporan hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP, yang disusun 

secara ringkas dan jelas. 

b. LHP paling sedikit memuat: penugasan pemeriksaan, identitas Wajib Pajak, 

pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, 

data/informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjamkan, materi yang 

diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan 

pajak terutang dan simpulan serta usul pemeriksaan. 

c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriska 

d. LHP ditandatangani oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat 

yang ditunjuk untuk mengetahui apakah pos yang diperiksa telah sesuai dengan 

rencana pemeriksaan dan perubahannya serta dasar hukum koreksi apakah telah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
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Lebih lanjut, bagi daerah yang belum menerbitkan Pearturan Kepala Daerah 

tentang Tata cara Pemeriksaa, gambaran tentang pemeriksaan pajak pusat yang dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadian sebagai acuan. Seperti halnya pembahasan 

mengenai tahapan Pemeriksaan Pajak daerah dapat pula mengacu kepada penjelasa 

tahapan pemeriksaan pajak pusat yakni pada pasal 29 Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU-KUP) beserta penjelasannya Secara umum tahapan pemeriksaan pajak 

daerah dibagi menjadi tiga bagian, yakni: 

a. Tahap Persiapan Pemeriksaaan, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului 

dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan 

mendapatkan pengawasan yang seksama, suatu persiapan yang baik harus 

didukung dengan penyusunan program pemeriksaan (audit program). 

b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan, didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP) dan dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan 

pemeriksaan 

c. Tahap Pelaporan Pemeriksaan, dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil 

pemeriksaan. 

3.  PERSIAPAN/PERENCANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH SESUAI PERKADA 

Kegiatan persiapan/perencanaan pemeriksaan pajak daerah yang sesuaiPeraturan 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak Daerah,dijelaskan pada Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaksanaan 

Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan 

Pemeriksaan, dan memuat kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak 

Daerah, dengan ketentuan berupa mempelajari profil Wajib Pajak, menganalisa data 

keuangan Wajib Pajak dan mempelajari data lain yang relevan, baik dari Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah maupun dari Pihak Ketiga. 

Masih dalam tahap persiapan pemeriksaan ini berupa penyusunan rencana 

pemeriksaan (Audit Plan) dengan ketetntuan : 

a. Rencana pemeriksaan disusun oleh Supervisor 

b. Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan 

Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari atau 

adanya kebijakan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;  
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c. Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari 

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebelum SP2 

diterbitkan;  

d. Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa 

menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib 

Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana 

Pemeriksaan;  

e. Perubahan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dapat disetujui atau ditolak 

berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat 

yang ditunjuk; dan  

f. Perubahan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) harus memperhatikan jangka 

waktu Pemeriksaan 

Selanjutnya bahwa dalam menyusun Program Pemeriksaan (Audit Program) 

ketentuan yang mendasarinya yakni : 

a. Program Pemeriksaan (Audit Program) disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh 

Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) 

b. Program Pemeriksaan (Audit Program) paling sedikit menyatakan Metode 

Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Pemeriksa dan buku, catatan dan dokumen yang diperlukan;  

c. Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) berupa 

penambahan pos yang akan diperiksa, maka harus dibuat perubahan Program 

Pemeriksaan (Audit Program);  

d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

menandatangani Program Pemeriksaan (Audit Program) untuk mengetahui 

apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan 

diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan 

perubahannya; dan  

e. Program Pemeriksaan (Audit Program) harus memuat rencana Program 

Pemeriksaan (Audit Program) dan realisasi Program Pemeriksaan (Audit 

Program); 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada tahap persiapan pemeriksaan pajak 

daerah, bagi daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata cara 

Pemeriksaan, gambaran tentang pemeriksaan pajak pusat yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) beserta 

penjelasannya  dapat dijadian sebagai acuan 
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Kegiatan Persiapan Pemeriksaan dimulai sejak Supervisor menerima Nota Dinas 

pembuatan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dari Kepala UP2 (Unit Pelaksana 

Pemeriksaan). Kegiatan dalam persiapan pemeriksaan didokumentasikan dalam KKP. 

Rencana Pemeriksaan dan KKP Rencana Program Pemeriksaan secara umum digambarkan 

sebagai berikut, yakni: 

a. Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data WP. 

b. Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan). 

c. Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program) 

d. Program pemeriksaan memuat rencana program dan realisasi program 

pemeriksaan 

e. Menyiapkan sarana Pemeriksaan. 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Dirjen Pajak Nomor.Per-23/PJ/2013 yang 

menjelaskan bahwasanya perencanaan pemeriksaan harus melakukan beberapa hal 

dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, yakni sebagai berikut: 

1) Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi: 

a) Mempelajari profil Wajib Pajak. 

b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak. 

c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari otoritas pajak daerah maupun dari 

pihak lain, 

2) Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan). 

a) Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor. 

b) Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan 

Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari. 

c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari Kepala UP2 

sebelum SP2 diterbitkan. 

d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi: 

I. Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib 

Pajak; 

II. Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 

yangsedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan 

III. Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi 

masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akan 

diperiksa. 
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a) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak 

menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib 

Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana 

Pemeriksaan. 

b) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan 

pertimbangan Kepala UP2. 

c) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu 

Pemeriksaan. 

3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program). 

a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim 

berdasarkan Rencana Pemeriksaan. 

b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, 

Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa 

Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. 

c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan pos-

pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan Program Pemeriksaan. 

d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah 

Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa 

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 

e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan 

Realisasi Program Pemeriksaan. 

4) Menyiapkan sarana Pemeriksaan. 

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak 

harus menyiapkan sarana yang diperlukan. 

Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan No : 17/PMK.03/2013 sebagaimana 

telah diubah dengan PMK No : 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

dijelaskan sarana pemeriksaan pajak berupa formulir-formulir yang harus dipersiapkan 

oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak. 

1. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan. 

2. Surat Perintah Pemeriksaan – SP2. 

3. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan (jika ada perubahan Tim Pemeriksa); 

4. Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan kepada 

5. Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan); 

6. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak (Pemeriksaan 

Kantor). 
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7. Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak; 

8. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan; 

9. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan; 

10. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; 

11. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; 

12. Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 

13. Panggilan Pertama/Panggilan Kedua untuk Memberikan Keterangan 

(pemeriksaan kantor); 

14. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen serta Lampirannya 

adalah Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib dipinjamkan dalam Rangka 

Pemeriksaan; 

15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen; Format Surat 

Pernyataan Keaslian Dokumen dan/atau Data yang diberikan; 

16. Surat Peringatan I/II dan Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang belum dipinjamkan 

dalam Rangka Pemeriksaan; 

17. Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku; Catatan dan Dokumen; 

18. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan 

Dokumen; 

19. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak; Formulir Segel; 

20. Berita Acara Penyegelan; 

21. Berita Acara Tanda Segel Rusak atau Hilang; 

22. Berita Acara Pembukaan Segel; 

23. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan; 

24. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

25. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (dalam hal penghasilan kena pajak dihitung 

secara jabatan dan Daftar Temuan Pemeriksa. 

26. Format Surat Pernyataan Penolakan Menerima SPHP; 

27. Berita Acara Penolakan Menerima SPHP; 

28. Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan; 

29. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil 

Pemeriksaan ; 

30. Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis atas SPHP; 

31. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

32. Risalah Pembahasan, Permohonan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance 

Pemeriksaan; 

33. Undangan untuk Menghadiri Pembahasaan dengan Tim Quality Assurance 

Pemeriksaan; 
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34. Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan; 

35. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 

36. Pemeriksaan; 

37. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir; 

38. Panggilan untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan; 

39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan; 

40. Format Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan; 

41. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian; 

42. Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan 

Bukti Permulaan; 

43. Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan; 

44. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk Menguji Kepatuhan 

Kewajiban Perpajakan; 

45. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 

46. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Untuk Tujuan Lain; 

47. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Untuk Tujuan Lain; 

48. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor untuk Tujuan Lain; 

49. Surat Keputusan Penetapan Rugi Fiskal Berdasarkan Pemeriksaan Ulang; 

50. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Formulir-formulir di atas digandakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, 

dan ada baiknya disiapkan dalam satu map tersendiri sehingga saat pemeriksaan di lokasi 

Wajib Pajak sudah tersedia. Ada baiknya tim pemeriksa juga membawa dokumen 

peraturan yang mengatur tentang dasar hukum pemeriksaan dari Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai turunan peraturannya yang lebih 

spesifik lagi terutama kaitannya dengan pajak daerah. Hal tersebut bertujuan sebagai 

prosedur bagi pemeriksa apa tindakan yang harus dilakukan menurut peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

4.  METODE PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH SESUAI PERKADA 

Metode pemeriksaan pajak daerah sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, tidak 

menyebutkan atau menjelaskan secara langsung metode pemeriksaan pajak daerah 

tersebut,  dalam Pergub menyebutkan bahwa metode pemeriksaan menjadi pernyataan 
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yang harus ada dalam suatu Program Pemeriksaan, selain hal tersebut dinyatakan juga 

dalam Pergub bahwa pemilihan Metode Pemeriksaan merupakan salah satu komponen 

yang harus ditelaah oleh Supervisor untuk meyakini suatu Kertas Kerja Pemeriksaan.   

Pada bagian kesembilan dari Pergub DKI  No.115 Tahun 2019 menyebutkan 

mengenai Peminjaman dokumen, yakni pada pasal 32 menjelaskan perihal kondisi dimana 

wajib pajak tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk 

data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita 

acara, maka pemeriksaan dapat mencari data dengan cara melakukan peminjaman atau 

meminta keterangan data perpajakan atau data lain yeng berhubungan dengan kegiatan 

wajib pajak kepada Instansi yang berwenang, atau melakukan pemeriksaan kas (cash 

opname) dilokasi usaha wajib pajak, yang dilakukan paling sedikit selama 5 (lima) kali 

kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda,  

Serta dengan menghitung omzet rata-rata per hari menggunakan data yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung, Pengamatan langsung secara diam-

diam (silent operation) juga dapat dilakukan dengan melakukannya sekurang-kurangnya 3 

(tiga) kali kunjungan pada waktu dan hari yang berbeda, yang dilakukan secara diam-diam 

dengan mencatat sekurang-kurangnya jumlah meja dan kursi, jumlah kamar, jumlah tamu 

saat kunjungan, bukti bill pembayaran, harga rata-rata pada menu dan/atay variable 

lainnya pada objek pajak, dimana petugas pajak datang langsung ke lokasi objek pajak saat 

ramai dan sepi.  

Metode atau cara lain yang digunakan berdasarkan data pembanding 

(benchmarking) dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi 

usaha sejenis antara lain dalam hal fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain 

secara proporsional, adapun sumber data pembanding diperoleh melalui data yang ada 

pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, media massa, pemanfaatan data dari pihak ketiga, 

seperti data Notaris/PPAT, data IMB/SIUP/TDP, data asosisasi/gabungan usaha, dan lain 

sebagainya. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada tahap persiapan pemeriksaan pajak 

daerah, bagi daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata cara 

Pemeriksaan, gambaran tentang pemeriksaan pajak pusat yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) beserta 

penjelasannya  dapat dijadian sebagai acuan 

Adapun gambaran ketentuan mengenai metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan 

diatur lebih lanjut dalam Surat Edara Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 

tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik 
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Pemeriksaan (selanjutnya disebut SE-65/PJ/2013). 

Metode Pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang 

dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan 

lain. Metode pemeriksaan pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu metode 

pemeriksaan langsung dan metode pemeriksaan tidak langsung, Penjelasan masing-

masing jenis metode pemeriksaan tersebut diuraikan berikut ini.: 

a) Metode Langsung 

Merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji 

kebenaran pos-pos yang diperiksa secara langsung terhadap buku, catatan, dan 

dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa. 

Sehingga pengujian atas kesesuaian pos-pos SPTPD yang diperiksa dilakukan 

secara langsung terhadap buku, catatan dan dokumen terkait. 

b) Metode Tidak Langsung 

Merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji 

kebenaran pos-pos secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan 

tertentu.  

Pengujian atas kebenaran pos-pos SPTPD termasuk lampirannya tidak dilakukan 

secara lansung terhadap buku, catatan dan dokumen atas pos-pos SPTPD yang 

diperiksa melainkan melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. 

Beberapa alasan mengapa metode tidak langsung menjadi pilihan dalam 

pemeriksaan, yakni dalam hal metode langsung tidak dapat diterapkan, dalam hal 

pemeriksa Pajak hannya menggunakan metode tidak langsung, Pemeriksa pajak harus 

memiliki bukti bahwa metode langsung tidak dapat digunakan, selain itu metode tidak 

langsung dapat digunakan untuk mendukung penggunaan metode langsung atau untuk 

melakukan identifikasi masalah 

Pemeriksa pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan metode tidak 

langsung dalam melakukan pemeriksaan, Metode tidak langsung yang digunakan oleh 

pemeriksa pajak terdiri atas pendekatan : 

a. Transaksi tunai dan bank 

b. Sumber dan penggunaan dana  

c. Perhitungan rasio 

d. Satuan dan/atau volume 

e. Pertambahan kekayaan bersih (Net Worth) 
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Pendekatan tersebut untuk selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank 

Dalam pencatatan Wajib Pajak semua penghasilan dicatat disisi debit dan pengeluaran 

dicatat di sisi kredit, termasuk penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Apabila jumlah sisi kredit melebihi jumlah sisi debit, selisihnya merupakan 

penghasilan bruto Wajib Pajak yang perlu dipastikan apakah telah dilaporkan atau tidak. 

Namun apabila jumlah sisi debit melebihi jumlah sisi kredit, diperlukan keyakinan yang 

lebih mendalam karena ada kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh 

pengeluarannya.  

Untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak harus diperhitungkan penghasilan 

yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan.  

Demikian pula pengujian atas objek pajak lainnya dapat didasarkan pada catatan 

yang ada dari kas/bank tersebut. Tabel berikut ini mengilustrasikan pengujian penghasilan 

bruto melalui Penedekatan Transaksi Tunai dan Bank. 

Tabel 4.2 
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Wajib Pajak 

DEBIT KREDIT 

a. Kas/bank pada awal tahun 

b. Penerimaan bruto (SPT) termasuk upah 

bruto*)  

c. Sewa yang diterima (bruto)*) 

dan penghasilan-penghasilan lain 

d. Bunga yang diterima dan dividen (bruto)*) 

e. Penerimaan pinjaman 

a. Biaya-biaya usaha (tidak

termasuk biaya penyusutan 

dan/atau amortisasi) 

b. Biaya sewa (tidak termasuk sewa 

dibayar di muka) 

c. Biaya bunga (tidak termasuk bunga 

dibayar di muka) 

d. Biaya-biaya keperluan pribadi 

e. Pembelian aktiva 

f. Pelunasan pinjaman 

g. Kas/bank pada akhir tahun 

*) Untuk dipastikan dalam hal Wajib Pajak mencatat dalam jumlah net 
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Tabel 4.3 
Penghitungan penghasilan bruto dengan menggunakan Pendekatan Transaksi Tunai 

dan Bank  

Jumla          Ju        Jumlah Semua Penerimaan bank (mutasi kredit bank) +/+ 

Saldo Akhir Kas +/+ 

Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain +/+ 

Pengeluaran tunai +/+ 

Saldo Awal Kas -/- 

Penerimaan yang bukan penghasilan*) -/- 

Penerimaan yang bukan objek pajak -/- 

PPN dipungut sendiri**) -/- 

Penghasilan bruto seharusnya (final dan non final) xxx 

*) Misal pencairan pinjaman, pencairan deposito, mutasi antar rekening sendiri, pembatalan transaksi, dan 
sebagainya. 

**) PPN dipungut sendiri diisi hanya apabila Pemeriksa Pajak dapat meyakini terdapat PPN yang dipungut 
dalam mutasi kredit bank dan penerimaan kas. 

 

Pengeluaran dan penerimaan tunai Wajib Pajak dalam suatu tahun dapat diketahui 

melalui: 

a. Data SPT dan data bukti pemotongan/pemungutan PPh pihak lain untuk jenis 

pemeriksaan pajak pusat 

b. Data rekening bank dan buku kas; dan/atau 

c. Wawancara dengan Wajib Pajak. 

Jumlah penerimaan bank diambil dari mutasi kredit bank, sedangkan penerimaan 

dan pengeluaran lainnya diambil dari buku kas Wajib Pajak. 

 

b. Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana 

Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana sebaiknya digunakan dalam kondisi apabila 

terdapat data: 

1. sumber pendanaan kegiatan usaha Wajib Pajak baik internal maupun eksternal. 

2. penggunaan dana Wajib Pajak baik untuk kegiatan operasional maupun 

penambahan harta. 
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 Apabila semua penghasilan dan pengeluaran dilaporkan dengan benar, minimal 

jumlah sumber dana akan sama besarnya dengan jumlah penggunaan dana. 

 Setiap penggunaan dana selalu didukung oleh adanya sumber dana. Dengan 

demikian bila penggunaan dana lebih besar daripada sumber dana berarti ada sejumlah 

sumber dana yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sumber dana perlu diyakini apakah 

sumber dana itu berasal dari penghasilan atau bukan. 

 Untuk memudahkan penghitungan, maka dibuat suatu perkiraan, dimana di sisi debit 

memuat sumber dan di sisi kredit memuat penggunaannya. 

Sumber dana misalnya: 

a) penurunan dalam pos-pos harta (penjualan); 

b) kenaikan dalam pos-pos utang; 

c) penghasilan yang menjadi objek maupun bukan objek, dsb. 

 

Penggunaan dana misalnya: 

a) kenaikan dalam pos-pos harta; 

b) penurunan dalam pos-pos utang; 

c) pengeluaran-pengeluaran operasional, dsb. 

 

Secara umum pendekatan ini diformulasikan sebagai berikut: 

Atau 

Sumber dana = Penggunaan dana 

(dalam hal data mengenai saldo awal kas/bank dan/atau saldo  

akhir kas/bank tidak ada dan/atau tidak diyakini kebenarannya) 

Sumber dana = Saldo akhir kas/bank+ Penggunaan dana – Saldo awal kas/bank 

Penghasilan bruto= Sumber 

(dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan harta  

dan/atau utang yang belum termasuk dalam sumber dana maka  

supaya diperhitungkan) 

 

c. Pendekatan Penghitungan Rasio 

Pendekatan Rasio sebaiknya digunakan dalam kondisi: 

i. terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembanding dan/atau penghitungan 

rasio baik dari otoritas pajak daerah, Wajib Pajak, maupun dari pihak lain. 

ii. kegiatan usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan rasio yang diperoleh. 

Saldoawalkas/bank+Sumberdana=Saldoakhirkas/bank+Penggunaandana 
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 Pendekatan ini merupakan cara untuk menguji dan menghitung kembali peredaran 

usaha, harga pokok penjualan, laba bruto, laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara 

keseluruhan, dengan cara mengalikan basis data dengan persentase atau rasio-rasio 

pembanding. Demikian pula dengan objek-objek atau pos-pos SPTPD lainnya. 

 Basis data adalah data awal yang dimiliki oleh Pemeriksa Pajak baik yang berasal dari 

internal Wajib Pajak pada tahun pajak yang sedang diperiksa atau tahun pajak yang lain, 

maupun yang berasal dari pihak eksternal, misalnya: 

a. peraturan perpajakan yang mengatur mengenai benchmarking; 

b. publikasi komersial; 

c. hasil pemeriksaan; 

d. dan lain-lain. 

 Dalam melakukan perbandingan (internal atau eksternal), Pemeriksa Pajak harus 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesepadanan, misalnya: 

a. Karakteristik barang dan jasa yang dijual; 

b. Luas dan besarnya kegiatan usaha (skala usaha); 

c. Letak geografis usaha; 

d. Kondisi ekonomi; dan/atau 

e. Strategi bisnis yang meliputi umur perusahaan dan aktivitas perluasan/ekspansi. 

 

d. Pendekatan Satuan dan/atau Volume 

Pendekatan Satuan dan/atau Volume adalah cara untuk menentukan atau menghitung 

kembali jumlah penghasilan bruto Wajib Pajak atau Pos SPTPD lainnya dengan 

menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan dan/atau volume usaha yang 

direalisasi oleh Wajib Pajak. 

 Satuan adalah segala sesuatu atau variabel dalam kuantum yang memberikan 

petunjuk besarnya volume usaha.Pengertian satuan atau unit tidak hanya mengacu pada 

jumlah barang yang diproduksi atau terjual saja tetapi segala variabel (dalam kuantum) 

yang memberi petunjuk besarnya volume usaha. 

Contoh satuan: 

a. Perdagangan =  kuantitas barang dagangan terjual. 

b. Pabrikasi  =  kuantitas barang jadi yang diproduksi, kuantitas  

    pemakaian bahan baku, bahan pembantu, upah satuan 

c. Jasa   =  variabel yang mengidentifikasikan penghasilan   

tergantung karakteristik usaha WP,misalnya: 

• Rumah makan yaitu jumlah meja, saung/tempat 

makan; 
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• hotel yaitu hari penggunaan kamar, penggunaan 

sabun, atau barang pembantu lainnya. 

Pendekatan ini digunakan untuk menguji dan menghitung kembali pos-pos SPTPD 

yang terkait dengan penghitungan kuantitas, dan sangat tepat digunakan apabila jenis 

barang dan/atau jasa yang dikelola Wajib Pajak terbatas dan harga relatif stabil sepanjang 

tahun atau terstandarisasi/ditetapkan pada suatu harga tertentu. 

Data atau informasi mengenai jumlah dan harga satuan dapat diperoleh baik dari 

pembukuan, catatan, dan dokumen yang ada pada Wajib Pajak maupun dari pihak lainnya. 

Pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

1. Dalam hal volume usaha dalam setahun dapat diidentifikasi maka peredaran usaha 

setahun dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

2. Dalam hal volume usaha yang dapat diidentifikasi hanya untuk periode tertentu, 

maka volume usaha sebagaimana rumus di atas diproyeksikan dengan cara sebagai 

berikut: 

 

3. Dalam hal variabel yang dapat diidentifikasikan berupa input atau proses maka 

volume pada periode yang diidentifikasikan dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

Volume pada periode yang 

diidentifikasi 
= Volume input pada 

periode tertentu 
x Persentase untuk 

menghasilkan 

output 

 

 Formula di atas dibentuk dengan dasar pemikiran Sales = Quantity x Price. Namun 

disadari bahwa informasi/data dari kedua faktor tadi tidak selalu tersedia sehingga 

diperlukan formula tambahan untuk memproyeksikan atau memperkirakan kuantitas 

penjualan setahun/volume dan harga jual per unit. 

  

PeredaranUsaha = VolumeUsaha x Harga Jual 

ProyeksiVolumeUsaha = 
Volume pada periode 

yangdi identifikasi 
x 

Setahun 

Periode yang 

teridentifikasi 
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e. Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup 

Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran Wajib Pajak tidak termasuk pengeluaran yang 

digunakan untuk menambah kekayaan. 

Setidaknya apabila Wajib Pajak tidak memiliki utang maka penghasilan Wajib Pajak 

minimal sama dengan biaya hidup. Penghasilan bruto tersebut merupakan titik impas 

(break even point) bagi Wajib Pajak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya 

penambahan harta kekayaannya. 

Dalam penerapan pendekatan ini, jumlah tanggungan Wajib Pajak serta pola dan 

gaya hidup dan keadaan tempat tinggal Wajib Pajak perlu diperhatikan untuk 

mendapatkan jumlah biaya hidup yang sewajarnya. 

Pengeluaran biaya hidup, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

1) konsumsi rumah tangga; 

2) transportasi; 

3) pendidikan; 

4) kesehatan; 

5) rekreasi; 

6) gaya hidup (lifestyle); 

7) sumbangan; 

8) olahraga; 

9) pemeliharaan harta; 

10) pengeluaran berkaitan dengan perolehan penghasilan; 

11) pajak dan retribusi; 

12) pengeluaran lainnya 

5.  TEKNIK DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN SESUAI PERKADA 

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak Daerah, mengambil contoh dari  Pergub DKI 

No.115 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, disebutkan dalam Pasal 

1 Ketentuan Umum, bahwa Teknik Pemeriksaan merupakan merupakan sesuatu yang 

harus ada dalam suatu Program Pemeriksaan (Audit Program) yang disusun oleh 

Supervisor dengan dibantu oleh Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan 

(Audit Plan), keterangan serupa juga nampak pada Pasal 9 tentang Standar Pelaksanaan 

Pemeriksaan, dan Pasal 10. 

 Pada Pasal 13 ayat (1) dijelaskan mengenai kewenangan pemeriksa yang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 

pemeriksaan lapangan, yakni : 



 
 

Modul Pemeriksaan  

50 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 

bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak 

bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 

dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau 

objek yang terutang Pajak 

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan 

e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak 

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan  

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dani Pihak Ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa 

 adapun pada Pasal 13 ayat (2) menjelaskan mengenai kewenangan pemeriksa yang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dengan jenis pemeriksaan kantor, yakni :  

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah 

Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 

Kantor;  

b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 

bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang terutar_g pajak;  

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan;  

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dan i Wajib Pajak;  

e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik 

melalui Wajib Pajak; dan 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dani Pihak Ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 
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 Adapun gambaran mengenai Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak Pusat dapat 

dilihat pada SE-65/PJ/2013, sebagai perbandingan maupun acuan tambahan dalam 

memahami teknik serta prosedur pemeriksaan pajak di daerah, dimana dijelaskan 

bahwaTeknik Pemeriksaan merupakan cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau 

pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos 

yang diperiksa. 

 Sedangkan Prosedur Pemeriksaan merupakan serangkaian langkah dalam suatu 

teknik pemeriksaan berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, 

untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. 

 Berdasar pengertian teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan tersebut di atas, 

maka begitu teknik pemeriksaan dipilih untuk menguji pos-pos yang diperiksa, maka 

prosedur pemeriksaannya harus disusun dalam petunjuk rinci secara tertulis dalam 

bentuk perintah yang menjadi pedoman bagi Pemeriksa Pajak untuk menguji pos-pos yang 

diperiksa. 

 Adapun teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak, meliputi 

: 

a. pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Pemerintah Daerah 

b. pengujian keabsahan dokumen 

c. evaluasi 

d. analisis angka-angka 

e. penelusuran angka-angka 

f. penelusuran bukti 

g. pengujian keterkaitan 

h. ekualisasi atau rekonsiliasi 

i. permintaan keterangan atau bukti 

j. konfirmasi 

k. inspeksi 

l. pengujian kebenaran fisik 

m. pengujian kebenaran penghitungan matematis 

n. wawancara 

o. uji petik 

p. teknik audit berbantu computer (TABK) 

q. teknik-teknik pemeriksaan lainnya. 
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Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih teknik pemeriksaan sesuai 

pertimbangan professional Pemeriksa Pajak, guna mendapat keyakinan memadai atas 

pos-pos SPTPD yang diperiksa. Pemeriksa Pajak menungkan setiap teknik pemeriksaan 

dan prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan pada Kertas Kerja 

Pemeriksaan. 

Berikut diuraikan masing-masing teknik pemeriksaan beserta prosedur 

pemeriksaanya. 

 

a. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Pemerintah Daerah (otoritas 
pajak daerah) 

Informasi internal otoritas pajak daerah  adalah informasi yang berasal dari dalam pemda, 
sedangkan informasi eksternal pemda adalah informasi yang berasal dari luar pemda. 
Informasi yang diperoleh dari berbagai pihak sangat bermanfaat dalam pemeriksaan. 

Informasi internal otoritas pajak daerah dapat berasal dari: 

1) alat keterangan; 

2) profil Wajib Pajak; 

3) hasil pemeriksaan sebelumnya; 

4) keputusan keberatan; 

5) putusan banding; 

6) hasil analisis Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP); 

7) data sistem informasi; 

8) dan sebagainya. 

Informasi eksternal otoritas pajak daerah dapat berasal dari: 

1) data internet; 

2) media massa; 

3) instansi, lembaga, organisasi, asosiasi, dan pihak lainnya; 

4) dan sebagainya. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) pengumpulan; 

2) pengidentifikasian; dan 

3) pengolahan data, informasi, dokumen, dan/atau pihak yang berhubungan 
dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa. 
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b. Pengujian Keabsahan Dokumen 

Pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini 
keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Prosedur 
pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a) Teliti keabsahan dokumen,misalnya pembubuhan tanda tangan pihak yang 
berwenang, cap/stempel, dan tanggal dokumen; 

b) Lakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait; 

c) Minta surat pernyataan Wajib Pajak; 

d) Dan sebagainya. 

 

c. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses penilaian atas dokumen, kegiatan, sistem, dan sejenisnya 

berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu 

sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) proses pemeriksaan. Evaluasi yang dilakukan 

sebelum proses pemeriksaan berguna untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai cara untuk mengukur keefektifan 

rencana pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. 

Sedangkan evaluasi yang dilakukan setelah proses pemeriksaan berguna untuk 
mengetahui kualitas pemeriksaan dibandingkan dengan prosedur formal yang diatur 
dalam ketentuan perpajakan. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

● pahami gambaran umum dan kegiatan usaha Wajib Pajak, akta-akta Wajib Pajak, 
bagan organisasi, bagan kepemilikan, proses produksi, hasil Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), surat-surat keputusan, supplier utama, konsumen utama, dan 
sebagainya; 

● pelajari dan cek kelengkapan SPTPD termasuk lampiran-lampiran dan dokumen-
dokumen Wajib Pajak lainnya; 

● lakukan penilaian atas sistem pengendalian internal Wajib Pajak; 

● identifikasi jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan master 
file saat terdaftar, dan/atau profil Wajib Pajak; 

● buat checklist prosedur formal tata cara pemeriksaan; 

● pelajari hasil pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya; 

● lakukan penilaian kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan informasi-informasi yang 
tersedia; 

● bandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana pemeriksaan; 

● bandingkan checklist prosedur formal tata cara pemeriksaan dengan pelaksanaan 
pemeriksaan; 

● dan sebagainya. 
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d. Analisis Angka-Angka 

Analisis angka-angka adalah penelaahan dan pengujian atas angka-angka dan bagian 

bagiannya serta hubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran 

jumlah suatu pos. Analisis angka-angka dilakukan dengan menelaah keterkaitan angka 

yang terdapat pada suatu pos dengan angka dalam pos lainnya yang berhubungan. 

 Misalnya kenaikan beban penyusutan mesin dengan penambahan jumlah atau nilai 
aktiva mesin, hubungan biaya pemasaran dengan jumlah penjualan, hubungan biaya 
pengangkutan dengan penjualan, hubungan biaya bunga dengan pinjaman, dan 
sebagainya. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) cek penghitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian dalam SPTPD; 

2) bandingkan dan lakukan analisis atas angka-angka dalam SPTPD Wajib Pajak 
dengan neraca, laporan laba rugi, dan laporan atau dokumen lainnya; 

3) bandingkan dan lakukan analisis atas laporan keuangan Wajib Pajak tahun pajak 
yang diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya; 

4) lakukan analisis rasio dengan menggunakan informasi baik yang berasal dari 
internal atau eksternal Wajib Pajak; 

5) dan sebagainya. 

 

e. Penelusuran Angka-Angka 

Penelusuran angka-angka adalah penelaahan secara mundur untuk menulusuri angka 

angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit trail). 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa; 

2) klasifikasi jenis transaksi yang telah diidentifikasi sesuai dengan jenis objek 
pajaknya; 

3) identifikasi dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pos atau 
transaksi yang sedang diperiksa sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit 
trail); 

4) lakukan penelaahan mundur atas pos yang diperiksa sampai dengan tanggal neraca; 

5) lakukan penelusuran saldo pada neraca dan laporan laba rugi dengan saldo pada 
buku besar, buku besar tambahan, jurnal umum, dan/atau dokumen-dokumen 
Wajib Pajak terkait lainnya (seperti laporan penerimaan barang, permintaan bahan 
baku langsung/inventory requisition, daftar upah buruh, daftar aktiva tetap, daftar 
gaji pegawai); 

6) dan sebagainya. 

f. Penelusuran Bukti 
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Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah 

dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). 

Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan 

didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau apakah bukti kompeten yang 

cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (tracing) oleh Wajib Pajak. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa; 

2) kumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi; 

3) cocokkan isi bukti dengan transaksi; 

4) teliti validitas dan relevansi bukti; 

5) pastikan apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan; 

6) dan sebagainya. 

 

g. Pengujian Keterkaitan 

Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi 

berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan 

transaksi tersebut. Hasil pengujian keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas 

pos yang diperiksa, misalnya: 

• apabila terdapat selisih dari hasil penghitungan dengan pengujian keterkaitan 

atas penghasilan bruto, tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai 

penjualan/peredaran usaha. Sehingga perlu dipastikan berdasarkan bukti yang 

diperoleh apakah selisih tersebut merupakan penjualan/peredaran usaha, 

penghasilan bruto luar usaha, atau tambahan kemampuan ekonomis lainnya  

• apabila terdapat selisih dari pengujian keterkaitan atas penyerahan kena pajak, 

tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai penyerahan kena pajak. Sehingga 

perlu dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut 

merupakan penyerahan kena pajak atau tidak kena pajak. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) dapatkan buku persediaan, buku kas/bank, buku piutang, buku utang; 

2) periksa kebenaran saldo-saldo persediaan, kas/bank, piutang, utang; 

3) periksa kebenaran mutasi persediaan, kas/bank, piutang, utang; 

4) lakukan uji keterkaitan dengan menggunakan formula; 

5) dan sebagainya. 
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Pos-pos yang saling terkait dalam rangka pengujian keterkaitan antara lain: 

• Penghasilan bruto (tunai) terkait dengan penerimaan kas/bank, uang muka 

penjualan 

• Penghasilan bruto (akrual) terkait dengan pelunasan piutang usaha 

• Pembelian terkait dengan pelunasan utang usaha 

• Barang masuk/keluar terkait dengan mutasi persediaan 

Pengujian atas penghasilan bruto dapat meliputi : 

▪ Penjualan/peredaran Usaha 

▪ Penghasilan Bruto dari Luar Usaha 

Pengujian keterkaitan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 

I. Pengujian Arus Barang 

II. Pengujian Arus Uang 

III. Pengujian Arus Piutang 

IV. Pengujian Arus Utang 

Berikut penjelasan masing – masing pengujian keterkaitan tersebut: 

 

I. Pengujian Arus Barang 

Pengujian arus barang dilakukan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari 

gudang/digunakan/dijual ataupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan 

pembantu, barang dalam proses, maupun barang jadi. Pemeriksa Pajak harus memastikan 

bahwa unit tersebut telah memperhitungkan pemakaian sendiri, barang rusak (spoiled 

goods), sampel, pemberian cuma-cuma, retur pembelian, barang dalam pengiriman (FOB 

Destination)/perjalanan (in transit). 

Formula (disesuaikan dengan jenis persediaan): 

Saldo Awal Persediaan (Unit) +/+ 

Pembelian (Unit) +/+ 

Saldo Akhir Persediaan (Unit) -/- 

Persediaan keluar/digunakan/dijual/HPP (Unit) xxx 
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 Nilai unit ini dapat digunakan untuk meyakini atau menghitung nilai dari harga pokok 
barang atau penjualan apabila harga barang tersebut bernilai sama setiap unitnya, yang 
dilakukan dengan cara mengalikan unit dengan harga barang. 
 

II. Pengujian Arus Uang 

Pengujian arus uang meliputi transaksi kas, bank, dan setara kas lainnya. Pengujian ini 

dilakukan untuk menguji aliran uang suatu transaksi dan/atau mendapatkan jumlah 

penerimaan uang dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian 

kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan kas (cash basis). 

Formula: 

Saldo Akhir Kas/Bank +/+ 

Pengeluaran Kas/Bank +/+ 

Saldo Awal Kas/Bank -/- 

Penyesuaian non penghasilan +/- 

Penerimaan Kas/Bank xxx 

 

Pengujian arus uang selain menggunakan formula tersebut dapat juga dilakukan 

dengan melakukan penghitungan atas sisi penerimaan saja. Penerimaan kas/bank yang 

diperoleh dari formula di atas harus mengeluarkan penerimaan-penerimaan yang tidak 

ada kaitannya dengan penghasilan, seperti transfer antar bank, penerimaan pinjaman, 

dan sebagainya; yang dikelompokkan dalam penyesuaian non penghasilan, serta harus 

memperhitungkan uang muka penjualan/pelanggan jika ada. 

 

III. Pengujian Arus Piutang 

Pengujian arus piutang dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha 

dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan 

bruto yang dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (accrual basis). 

Pengujian arus piutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: 
1) hanya menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha untuk mendapatkan 

penjualan secara akrual (non tunai). Jika ingin mendapatkan penjualan secara 

total tunai dan non tunai, maka harus ditambahkan dengan hasil penghitungan 

penjualan tunai; atau 

2) menggabungkan hasil pengujian arus uang dan utang-piutang sekaligus, untuk 

mendapatkan penghasilan bruto baik dari tunai maupun non tunai. Hal ini 
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dilakukan dengan cara menggunakan penerimaan uang/tunai dan non tunai 

(seperti offset utang-piutang, bukti potong, bukti pungut) sebagai unsur 

pelunasan piutang usaha, dan juga memperhatikan saldo-saldo uang muka 

pelanggan ataupun pendapatan ditangguhkan. 

Penyesuaian-penyesuaian yang harus juga diperhitungkan terkait dengan pengujian 

arus piutang antara lain: 

1) ditambah penghapusan piutang; 

2) dikurangi retur penjualan; 

3) saldo-saldo uang muka penjualan/pelanggan; 

4) saldo-saldo pendapatan yang ditangguhkan; dan 

5) penyesuaian lain yang tidak ada hubungan dengan penerimaan dan penghasilan. 

Formula: 

Pelunasan/Penerimaan melalui Kas/Bank +/+ 

Pelunasan Non Kas/Bank +/+ 

Saldo Akhir Piutang Usaha +/+ 

Saldo Awal Piutang Usaha -/- 

Penyesuaian +/- 

Peredaran Usaha xxx 

 

IV. Pengujian Arus Utang 

Pengujian arus utang tergantung kepada pos yang akan diyakini kebenarannya. Untuk 

meyakini pembelian barang secara kredit dilakukan pengujian arus utang usaha. 

Sedangkan untuk meyakini penerimaan pinjaman dilakukan pengujian arus utang 

bank/afiliasi/pemegang saham. Demikian pula untuk meyakini uang muka 

penjualan/pelanggan dan sebagainya dalam rangka melakukan pemeriksaan atas 

penjualan/pendapatan yang sebelumnya berupa uang muka. 

Formula: 

Saldo Akhir Utang Usaha +/+ 

Pembelian Tunai +/+ 

Pelunasan Utang Usaha +/+ 

Saldo Awal Utang Usaha -/- 

Penyesuaian +/- 

Pembelian xxx 
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Penggunaan formula ini disesuaikan dengan pos yang akan diuji dan tetap harus 

memperhatikan transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan pembelian atau penjualan 

yang ada dalam mutasi utang usaha atau uang muka penjualan/pelanggan, seperti 

transaksi utang karena biaya, salah posting, dan sebagainya. 

Formula: 

Saldo Awal Uang Muka Penjualan/Pelanggan +/+ 

Penambahan Uang Muka Penjualan/Pelanggan +/+ 

Saldo Akhir Uang Muka Penjualan/Pelanggan -/- 

Penyesuaian +/- 

Penjualan/Pendapatan terkait Uang Muka xxx 

Dalam rangka menguji penjualan atau penghasilan bruto, Pemeriksa Pajak dapat 

menggabungkan ketiga teknik tersebut menjadi pengujian atas arus uang dan utang 

piutang untuk mendapatkan nilai tunai dan akrual dari penghasilan bruto. 

Pengujian atas arus uang dan utang piutang untuk mendapatkan nilai tunai dan 

akrual dari penghasilan bruto dapat dilakukan sebagai berikut: 

 Dalam pengujian aliran uang dan barang atas suatu transaksi maka pengujian arus 
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uang dan barang dilakukan untuk membuktikan berdasarkan bukti kompeten yang cukup 

terjadi pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual. 

 

h. Ekualisasi atau Rekonsiliasi 

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang 

mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, 

maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) Tentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan (misalnya penjualan, 

pembelian); 

2) Gunakan saldo-saldo: 

• peredaran usaha dan penghasilan lain-lain  

• pembelian (bahan baku, barang jadi, dan aktiva)  

• buku besar bank dengan rekening koran; 

• dan sebagainya, 

Untuk meyakini kebenaran angka dengan melakukan penghitungan berdasarkan formula 

yakni Lakukan permintaan data/keterangan Wajib Pajak atas perbedaan yang terjadi. 

i. Permintaan Keterangan atau Bukti 

Permintaan Keterangan atau Bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti 

kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis. 

 Dalam pelaksanaan pemeriksaan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, 

akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga 

lainnya. Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta 

keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. 

Hasil permintaan keterangan atau bukti dapat berupa: 

1) surat jawaban permintaan keterangan atau bukti; 

2) berita acara pemberian keterangan atau bukti; dan/atau 

3) surat pernyataan/keterangan. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) tentukan keterangan atau bukti yang dibutuhkan; 

2) tentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan atau bukti; 
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3) buat surat permintaan keterangan atau bukti dan/atau surat panggilan 

pemberian keterangan atau bukti; 

4) buat daftar pertanyaan; 

5) tuangkan hasil pemberian keterangan atau bukti dalam berita acara; 

6) dan sebagainya. 

 

j. Konfirmasi 

Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan 

kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu 

transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan 

dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan 

mencantumkan maupun mengosongkan data dan/atau informasi yang dikonfirmasi. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh 

1) tentukan data dan/atau informasi yang akan dikonfirmasi; 

2) tentukan pihak-pihak yang akan dimintai konfirmasi; 

3) buat surat konfirmasi dengan mencantumkan data dan/atau informasi yang akan 

ditanyakan dan minta pihak ketiga untuk menjawab; atau kosongkan data 

dan/atau informasi yang akan ditanyakan (blank form) dan minta pihak ketiga 

untuk mengisi jumlah tersebut; 

4) lakukan Exchange of Information (EoI) untuk data dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan pihak lain di luar negeri; 

5) dan sebagainya. 

 

k. Inspeksi 

Inspeksi adalah kegiatan peninjauan secara langsung ke tempat kedudukan, tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, dan/atau tempat 

lainnya. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang lebih 

lengkap atas data keuangan dan/atau non keuangan seperti proses bisnis atau proses 

produksi Wajib Pajak yang valid dan relevan sesuai kondisi terkini yang dilakukan dengan 

cara meninjau langsung ke kantor, tempat usaha,tempat produksi, pusat pengolahan data, 

atau tempat lain dimana suatu data dan/atau informasi tersebut berada. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 
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1) tentukan data dan/atau informasi yang akan diyakini; 

2) tentukan tempat dimana data dan/atau informasi tersebut berada; 

3) tentukan waktu pelaksanaan inspeksi; 

4) dan sebagainya. 

 

l. Pengujian Kebenaran Fisik 

Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, 

kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan Wajib Pajak, misalnya persediaan dan aktiva 

tetap. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) tentukan aktiva yang akan dilakukan pengujian kebenaran fisik; 

2) buat checklist aktiva; 

3) tentukan lokasi aktiva yang akan diuji fisik; 

4) cek keberadaan dan kuantitas aktiva yang ada dalam checklist dan tuangkan 

dalam berita acara penghitungan fisik; 

5) dokumentasikan dalam bentuk foto dan dengan seizin Wajib Pajak dalam hal 

diperlukan; 

6) dan sebagainya. 

 

m. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis 

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk 

meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) Pelajari kebijakan akuntansi wajib pajak 

2) teliti dokumen pendukung penghitungan; 

3) teliti metode penghitungan yang digunakan oleh Wajib Pajak; 

4) uji kebenaran penghitungannya; 

5) dan sebagainya. 
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n. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan 

yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait dengan pos-pos yang diperiksa dan/atau 

untuk mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam pemeriksaan 

baik dengan Wajib Pajak maupun dengan pihak lain. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) tentukan keterangan, data,dan/atau informasi yang dibutuhkan; 

2) tentukan pihak-pihak yang dapat menyediakan; 

3) buat daftar pertanyaan sebelum dilakukan wawancara; 

4) tentukan jadwal,waktu,dan tempat; 

5) dokumentasikan hasi lwawancara dalam bentuk berita acara apabila dipandang 

perlu; 

6) dan sebagainya. 

o. Uji Petik (Sampling) 

Uji petik (sampling) menurut ketentuan ini adalah suatu Teknik Pemeriksaan yang 

dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau transaksi, yang dipilih berdasarkan 

metode statistik tertentu, yang tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi namun 

untuk memperoleh keyakinan atas pos-pos SPTPD dan/atau pos-pos turunannya. 

Dalam menggunakan teknik sampling setidaknya dapat menguraikan: 

1) tujuan sampling; 

2) jumlah populasi dan sampel yang ditentukan; 

3) metode pemilihan sampel dan pengujiannya; 

4) Tingkat penyimpangan yang dapat ditolerir; 

5) kesimpulan. 

Prosedur penggunaan teknik sampling mengacu pada kaidah sampling sesuai 

ketentuan yang berlaku umum atau ilmu statistik  

p. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) 

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) adalah Teknik Pemeriksaan yang 

memanfaatkan aplikasi-aplikasi pada suatu komputer maupun suatu sistem informasi 

untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran suatu transaksi yang 

dicatat/diolah/dibukukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu. 
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 Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, menuntut para Pemeriksa Pajak 

untuk mampu mengembangkan Teknik Pemeriksaan dengan TABK agar pemeriksaan 

dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

1) pelajari sistem informasi Wajib Pajak; 

2) siapkan sarana-sarana TABK; 

3) minta bantuan tenaga ahli jika diperlukan; 

4) dokumentasikan pelaksanaan TABK; 

5) dan sebagainya. 

 

q. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya. 

Teknik-teknik Pemeriksaan dalam rangka meyakini kebenaran suatu transaksi tidak 

dibatasi hanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, namun Pemeriksa Pajak 

dapat mengembangkan dan/atau menggunakan teknik lainnya yang berlaku 

umum.Pemeriksa Pajak harus mengungkapkan secara jelas Teknik Pemeriksaan yang 

digunakan beserta alasannya, sehingga pemeriksaan tetap dapat dipertanggung jawabkan 

berdasarkan bukti kompeten yang cukup. 
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MATERI IV 

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

1.  KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

Pengertian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berdasarkan PMK Nomor 207 Tahun 2018 

adalah catatan secara rinci clan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur 

Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, 

pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 

Pemeriksaan. 

KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa yang 

Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama 

proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu 

memasuki penyusunan laporan hasil pemeriksaan.Sehingga tujuan utama dari pembuatan 

KKP adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan 

sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. 

KKP sebagaimana yang telah diuraikan diatas disusun oleh pemeriksa pajak dan 

berfungsi sebagai : 

a) Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan 

pemeriksaan 

b) Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak 

mengenai temuan pemeriksaan 

c) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan 

d) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang 

diajukan oleh wajib pajak 

e) Referensi untuk pemeriksaan beriktunya 

Adapun kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam 

bentuk KKP dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan 

berdasarkan standar pemeriksaan dan sebagai dasar dalam pembuatan LHP 

b. KKP memberikan gambaran mengenai data, keterangan, dan/atau bukti yang 

diperoleh, serta memberi gambaran mengenai prosedur pemeriksaan yang 
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dilaksanakan serta simpulan dan hal-hal lain yang dianggapa perlu yang berkaitan 

dengan pemeriksaan. 

Selanjutnya jika kita mengambil salah satu contoh Peraturan Gubernur terkait Tata 

cara pemeriksaan pajak daerah, yakni Pergub DKI No.115 tahun 2019, dijelaskan dalam 

Pasal 10 bahwa KKP yang dibuat harus ditelaah oleh Supervisor untuk mendapat 

keyakinan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan dan 

perubahannya serta pemilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaa, prosedur 

pemeriksaan, penghitungan matematis koreksi, dan dasar hukum koreksi telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perpajakan.  

Adapun dasar hukum mengenai KKP dalam aturan Pajak Pusat yang dapat 

digunakan sebagai gambaran dalam penyusunan KKP lebih lanjut tertuang dalam Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Kertas Kerja Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.  

KKP berdasarkan jenisnya terbagi atas: 

a) KKP Umum yakni KKP yang formatnya diatur dalam SE DJP No.08 Tahun 2012 

KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. Termasuk dalam KKP umum 

adalah Berkas KKP yang terdiri dari KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP 

Pendukung. KKP tersebut harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana 

Pemeriksaan dan perubahannya. 

Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana 

Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos 

turunan tersebut tidak diperiksa. 

Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor. Hasil penelaahan dituangkan 

dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan. 

b) KKP Khusus adalah KKP yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri dalam 

peraturan lain 

KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP 

Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan KKP 

Realisasi Program Pemeriksaan. 
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KKP Induk yakni KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak, 

adapun KKP Induk Per Jenis Pajak yakni KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, 

kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih harus 

(lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak. 

Sedangkan KKP Pendukung yakni KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian 

dari suatu KKP dan Dokumen pendukung KKP yaitu dokumen yang diperlukan untuk 

mendukung atau sebagai sumber dalam pembuatan KKP. 

Syarat-syarat penbuatan KKP : 

a) Lengkap,  

yakni seluruh proses pemeriksaan telah didokumentasikan serta KKP disusun 

dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang mencukup, didasarkan pada bahan 

bukti yang memadai, serta meliputi semua aspek yang diperiksa.Jadi pengertian 

lengkap disini bisa dalam arti isi KKP tersebut maupun keberadaan KKP tersebut 

(kalau ada di LHP harus ada KKP-nya). 

b) Akurat,  

yakni bebas dari kesalahan hitung maupun kesalahan menyajikan informasiAkurat 

juga berarti bahwaKKP tersebut disusun dengan cermat, baik dari segi materi, 

perhitungan matematis, maupun penerapan dasar hukum dalam melakukan 

koreksi. 

c) Dibuat secara objektif dan professional 

d) Sistematis dan informatif, berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan 

struktur yang memudahkan pencarian pada waktu dibutuhkan.Salah satu caranya 

dengan menggunakan indeks KKP. Sedangkan Informatif berarti bahwa KKP yang 

disusun mudah dipahami oleh pengguna KKP tanpa perlu terlebih dahulu 

menanyakan maksud dari KKP tersebut kepada pembuat KKP.Informatif juga 

berarti bahwa konten KKP atau kandungan informasi yang ada sudah memadai 

untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

e) Valid 

KKP yang dibuat harus divalidasi oleh yang membuat, baik nggota tim pemeriksa, 

ketua tim pemeriksa maupun supervisor.Validasi disini adalah sebagai sarana 

control bahwa para pihak yang namanya ada di KKP tersebut telah membuat dan 

menelaah dengan seksama.menggambarkan bahwa KKP tersebut telah dibuat 
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dengan memperhatikan berbagai syarat KKP yang baik, dan menggambarkan 

pertanggungjawaban pemeriksa dan penelaah, dengan keterangan sebagi berikut; 

i) KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim 

ii) KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung harus dibuat 

sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan 

perubahannya. 

iii) Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan 

Rencana Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan 

bahwa pos/pos turunan tersebut tidak diperiksa. 

iv) Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor.Hasil penelaahan 

dituangkan dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan. 

v) KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan 

yang mengatur hal tersebut. 

Sebuah Kertas Kerja Pemeriksaan harus mampu memberikan gambaran mengenai 

prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan, data, keterangan dan/atau bukti yang 

diperoleh, selain itu hendaknya mampu menggambarkan pengujian yang telah dilakukan 

serta merupakan simpulan dari hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

pemeriksaan. 
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Contoh Lembar Reviw Sheet KKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......
.............................................................................

.................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Paraf Tanggal Paraf Tanggal

REVIEW SHEET  KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.
Kode indeks 

KKP

Penelaahan Supervisor Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau Anggota

Uraian Uraian

LOGO
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Contoh Lembar Daftar Kode Indeks KKP 
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Contoh Lembar KKP Induk 
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Contoh Lembar KKP Induk Per Jenis Pajak Daerah 
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Contoh Lembar KKP Pendukun  Per Jenis Pajak Daerah 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017

Menurut Pemeriksa

No. Ref Januari Februari Maret April Desember Gabungan

A. SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPDKBT

1. Objek Pajak

a. ... -                       

b. ... -                       

c. ... -                       

Jumlah Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak B.1.1 -                    -                    -                    -                    -                        -                       

2. Pajak Terutang -                    -                    -                    -                    -                        -                       

3. Kredit Pajak B.1.2 -                       

4. Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar -                    -                    -                    -                    -                        -                       

5. Sanksi Administrasi

a. SKPKB

a.1. Bunga Pasal 97 (2) UU PDRD -                       

a.2. Kenaikan Pasal 97 (5)  UU PDRD -                       

a.3. Bunga Pasal 97 (5)  UU PDRD -                       

b. SKPKBT

b.1. Kenaikan Pasal 97 (3) UU PDRD -                       

Jumlah Sanksi Administrasi -                    -                    -                    -                    -                        -                       

6. Pajak Hotel yang Hasih Harus / (Lebih) Dibayar -                    -                    -                    -                    -                        -                       

B. STPD

1. Bunga Pasal 100 (2) UU PDRD -                       

Jumlah STP -                    -                    -                    -                    -                        -                       

Halaman 1 dari 2

Menurut Wajib Pajak

No. Ref Januari Februari Maret April Desember Gabungan

1. Objek Pajak

a. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) -                       

-                       

Jumlah Objek Pajak -                    -                    -                    -                    -                        -                       

2. Pajak Terutang -                       

3. Kredit Pajak B.1.2 -                       

4. Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar -                    -                    -                    -                    -                        -                       

Paraf Tanggal Paraf Tanggal

Indeks: B.1

Uraian

Perhitungan Pajak Hotel Per Masa Pajak

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama Nama

Uraian

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
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Contoh Lembar KKP Pendukung  Per Jenis Pajak Daerah 
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Contoh Lembar KKP Pendukung Per Jenis Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017

Ada/T idak Nomor

1 Januari                        - 

2 Februari                        - 

3 Maret                        - 

4 April                        - 

5 Mei                        - 

6 Juni                        - 

7 Juli                        - 

8 Agustus                        - 

9 September                        - 

10 Oktober                        - 

11 November                        - 

12 Desember                        - 

Jumlah -                                                 - 

Keterangan :

* TW = Tepat Waktu

TTW = Tidak Tepat Waktu

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B.1.3

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

………………
…….

………………

Keterangan 

(TW/TTW)*

STPD Bunga 

Pasal 100 (2) 

UU PDRP                    

(Rp)

Pajak yang 

dapat 

dikredikan                    

(Rp)

Kepatuhan Pelaporan dan 

Penyetoran                       Pajak 

Hotel

Pajak Terutang 

menurut 

SPTPD (RP)

Tanggal 

Lapor

Tanggal 

Setor

Nomor Nota Penerimaan 

Pajak Negara/DaerahNo. Masa
Nomor Bukti 

Penerimaan Surat
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2.  LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PAJAK DAERAH 

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus 

dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 

Pemeriksaan.Tujuan dari Pedoman penyusunan LHP menciptakan tertib administrasi dan 

keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan tujuan lain. 

LHP merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan 

yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang 

lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan inidisusun oleh pemeriksa dan ditandatangani 

oleh Kepala UP2  pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan 

penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang 

disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara 

ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan 

tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan 

informasi lain yang terkait. 

Sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan yang baik hendaknya menginformasikan hal 

sebagai berikut : 

1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan 

Perubahannya 

2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

Guna keperluan melakukan pegujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakn daerah, sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan setidaknya memuat : 

1) Penugasan Pemeriksaan 

2) Tujuan Pemeriksaan; 

3) Identitas Wajib Pajak; 

4) Buku dan dokumen yang dipinjam; 

5) Materi yang diperiksa; 

6) Uraian hasil pemeriksaan; 

7) Ikhtisar hasil pemeriksaan; 
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8) Penghitungan pajak terutang; dan 

9) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. 

Adapun suatu LHP untuk suatu tujuan lain sekurang-kurangnya memuat : 

1) Penugasan Pemeriksaan 

2) Tujuan Pemeriksaan; 

3) Identitas Wajib Pajak; 

4) Buku dan dokumen yang dipinjam; 

5) Materi yang diperiksa; 

6) Uraian hasil pemeriksaan; dan 

7) Simpulan dan usul Pemeriksa 

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun untuk menguji kepatuhan kewajiban 

perpajakan daerah ini selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan nota penghitungan 

dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Tagihan Pajak 

Daerah. 

Laporan Hasil Pemeriksaan juga merupakan pertanggung jawaban atas suatu 

pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit 

pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan 

utama dari LHP yakni sebagai dasar untuk menerbitkan produk hukum perpajakan berupa 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penysunan LHP agar dapat dioptimalkan 

penggunaannya oleh pemeriksa berikutnya, yakni : 

1) Penggunaan terminologi dan bahasa, Pengguna LHP tidak semuanya berasal dari 

disiplin ilmu yang sama, ambil contoh hukum, maka terminologi akuntansi akan asing 

baginya. Mengingat hal tersebut maka dalam penyusunan LHP penggunaan istilah 

atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti secara umum sangatlah 

berpengaruh bagi proses pemahaman penggunanya. 

2) Full dsiclosure, untuk memenuhi unsur informatif pada LHP, diperlukan bahasa yang 

mampu menjelaskan sendiri dari cerita atau informasi yang disampaikan tanpa 

adanya data pendukung lainnya atau penjelasan tambahan. Memang LHP adalah 

resume dari KKP, tidak memindahkan data yang ada di KKP, namun demikian tetap 

harus memperhatikan informatifnya isi dari LHP sehingga sekali membaca dapat 

mengerti isi cerita dan sumbernya. 
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3) Gambaran kegiatan usaha wajib pajak daerah, Hal yang diuraikan diantaranya : 

a. Bidang usaha Wajib Pajak Daerah pada saat pemeriksaan pajak daerah 

dilakukan. 

b. Divisi atau bagaian dalam struktur organisasi serta dokumen yang dibuat di tiap 

bagian 

4) Gambaran sistem akuntansi atau sistem pembukuan dan pencatatannya, 

Memberikan gambaran tentang proses pembukuan, software yang digunakan, 

output yang dihasilkan termasuk jenis file yang dapat digunakan untuk pemeriksaan. 

5) Daftar buku dan dokumen yang dipinjam, menguraikan jenis dokumen yang dipinjam 

sebagai pedoman pemeriksa berikutnya dalam menentukan dokumen yang akan 

dipinjam dan pedoman bagi penelaah keberatan untuk mempertimbangkan 

dokumen yang disampaikan. 

Berikut ditampilkan contoh Format LHP Pajak Daerah. 
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a. Lembar Pengawasan Pemeriksaan. 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......
.............................................................................

.....................................................................

1. Nama Wajib Pajak Daerah :

2. NPWPD :

3. Alamat :

4. Masa dan Tahun pajak :

5. Jenis Pemeriksaan :

6. Kode dan Kriterian Pemeriksaan :

7. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

a. Nomor :

b. Tanggal :

8. Surat Tugas/SP2 Perubahan Terakhir

a. Nomor :

b. Tanggal :

1

a.

b.

c.

d.

2

a. 

b.

c.

3

a.

b.

c.

d.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, 

dan Dokumen (yang langsung dipinjam saat di 

Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan 

Dokumen dilampiri Daftar Buku,  Catatan, dan 

Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Surat Peringatan I

Surat Peringatan II

Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

Buku, Catatan, dan Dokumen diterima

Surat Pernyataan Wajib Pajak (fotokopi dan data 

yang dikelola secara elektronik sesuai aslinya)

Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, 

Catatan, dan Dokumen

Rencana Program Pemeriksaan

Penyampaian Rencana Program Pemeriksaan

Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak

Persetujuan Rencana Program Pemeriksaan oleh 

Kepala UP2Perubahan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan 

Rencana Program PemeriksaanPenyampaian Usulan Perubahan Rencana 

Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Program 

Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan dan 

Perubahan Rencana Program Pemeriksaan 

Persetujuan/Penolakan  Perubahan Rencana 

Pemeriksaan oleh Kepala UP2Persetujuan/Penolakan  Perubahan Rencana 

Program Pemeriksaan oleh Kepala UP2

Realisasi Program Pemeriksaan

Surat Perintah Pemeriksaan

Surat Tugas Terakhir

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat 

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan

Rencana Program Pemeriksaan diterima oleh 

Kepala UP2

Usulan Rencana Pemeriksaan diterima Kepala UP2

Persetujuan Rencana Pemeriksaan oleh Kepala 

UP2

LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN

No. Uraian Kegiatan/Nama Dokumen
Tanggal

Paraf Ket.
Dokumen Dikirim/Diterima

Rencana Pemeriksaan

Nota Dinas Penunjukan Supervisor

Penyampaian Usulan Rencana Pemeriksaan 

LOGO
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No. Uraian Kegiatan/Nama Dokumen
Tanggal

Paraf Ket.
Dokumen Dikirim/Diterima

18

19

a. 

b.

c.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

Berita Acara Penolakan Menerima Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu 

Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu 

Penyampaian Tanggapan Hasil PemeriksaanTanggapan Wajib Pajak

Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan 

Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan

Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

Berita Acara Penolakan Menerima Undangan 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Risalah Pembahasan

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan 

Keterangan/Bukti

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka 

Waktu Pemeriksaan

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran 

Pemeriksaan 

Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran 

Pemeriksaan 

Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat 

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan 

Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak

Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk 

Memberikan Keterangan

Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak

Surat Permintaan Keterangan/Bukti

Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II Dalam 

Rangka Permintaan Keterangan/Bukti

Persetujuan/Penolakan Permohonan 

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, 

Catatan, dan Dokumen

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan:

Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu 

Pemeriksaan
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No. Uraian Kegiatan/Nama Dokumen
Tanggal

Paraf Ket.
Dokumen Dikirim/Diterima

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

a.

b.

c.

d.

:

e.

:

51

a. :

b. :

52

53

Pengembalian Berkas SPT Wajib Pajak

Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen

Nomor Surat Pengantar

Penomoran

Nomor

Nota Perhitungan

Dibuat

Ditetapkan/Diterbitkan

Pengiriman ke Kanwil/Kantor Pusat

Penelaahan LHP oleh Supervisor

Penandatanganan LHP oleh Kepala UP2

Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality 

Assurance Pemeriksaan

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam 

Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan 

Tim Quality Assurance Pemeriksaan

Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance 

PemeriksaanBerita Acara Ketidakhadian Wajib Pajak Dalam 

Pembahasan DenganTim Quality Assurance 

PemeriksaanSurat Panggilan Untuk Menandatangani Berita 

Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

dan Ikhtiras Hasil Pembahasan Akhir

Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan 

Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan 

Bukti PermulaanSurat Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan

Penyusunan LHP:

Penyusunan LHP oleh Ketua dan Anggota Tim
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b) Cover Laporan Hasil Pemeriksaan 

 

 

 

:

:

:

:

:

:

KODE DAN KRITERIA PEMERIKSAAN: -

: -MASA DAN TAHUN PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD

ALAMAT WAJIB PAJAK DAERAH

JENIS PEMERIKSAAN

TANGGAL

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA …………

........................................................................................................

................................................................................................

LOGO
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c) Lembar Daftar isi LHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Umum

A Pernyataan Pemeriksa

B Penugasan Pemeriksaan

C Idenitas Wajib Pajak

D Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

E Daftar Buku, Catatan dan/atau Dokumen yang Dipinjam

F Data/Informasi yang Tersedia

G Daftar Lampiran

II Pelaksanaan Pemeriksaan

A Kronologis Pemeriksaan

B Materi yang Diperiksa

C Uraian Hasil Pemeriksaan

III Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pajak Terutang

A Pajak Hotel

B Pajak Restoran

C Pajak Hiburan

D Pajak Penerangan Jalan

E Pajak Mineral Logam dan Batuan

F Pajak Parkir

G Pajak Sarang Burung Walet

H BPHTB

IV Simpulan dan Usulan Pemeriksa

A Simpulan Pemeriksa

B Usulan Pemeriksa

DAFTAR ISI LHP

URAIAN Halaman
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d) Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan 
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3.  STUDI KASUS PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

3.1 Kasus Pemeriksaan Pajak: Hotel Nyenyak Selalu 

Berdasarkan data Pemeriksaan dibawah ini, saudara sebagai anggota dari Tim Pemeriksa 

Pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kota ABC diminta untuk Mendokumentasikan Hasil 

Pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Tim Pemeriksa Pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kota ABC ditugaskan untuk 

melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah PT. Hotel Nyenyak Selalu 

untuk masa Pajak Januari 2019 s.d Desember 2019, selama proses pemeriksaan di peroleh 

data-data sebagai berikut : 

 

Data Identitas Wajib Pajak : 

Nama Wajib Pajak  :  PT. Hotel Nyenyak Selalu 

NPWPD    :  01.234.567.89 

Merk Usaha   :  Hotel Nyenyak Selalu 

Alamat     :  Jl. Utama No. 1 

Masa/tahun Pajak  :  Januari 2019 s.d Desember 2019 

 

1. Berikut data rekapitulasi penghasilan/peredaran usaha Hotel ABC pada SPTD masa 

selama tahun 2019: 

Januari   :  Rp  153.000.000,00 

Februari  :  Rp  295.000.000,00 

Maret   :  Rp  280.000.000,00 

April    :  Rp  135.000.000,00 

Mei    :  Rp  190.000.000,00 

Juni    :  Rp  350.000.000,00 

Juli    :  Rp  180.000.000,00 

Agustus  :  Rp  182.000.000,00 

September :  Rp  160.000.000,00 

Oktober  :  Rp  198.000.000,00 

November :  Rp  295.000.000,00 

Desember :  Rp  325.000.000,00 

Jumlah      Rp2.743.000.000,00 
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Setelah di lakukan pemeriksaan di temukan data Peredaran Usaha sbb : 

Januari   :  Rp  170.000.000,00 

Februari  :  Rp  327.000.000,00 

Maret   :  Rp  315.000.000,00 

April    :  Rp  151.000.000,00 

Mei    :  Rp  213.000.000,00 

Juni    :  Rp  395.000.000,00 

Juli    :  Rp  203.000.000,00 

Agustus  :  Rp  205.000.000,00 

September :  Rp  179.000.000,00 

Oktober  :  Rp  223.000.000,00 

November :  Rp  330.000.000,00 

Desember :  Rp  365.000.000,00 

Jumlah      Rp3.076.000.000,00 

 

Di dalam pemeriksaan masih terdapat peredaran usaha atas Hotel tersebut yang berupa: 

1. voucher yang diberikan secara cuma-Cuma, sebesar: 

Januari   :  Rp  10.000.000,00 

Februari  :  Rp  10.000.000,00 

Maret   :  Rp  10.000.000,00 

April    :  Rp  10.000.000,00 

Mei    :  Rp  10.000.000,00 

Juni    :  Rp  10.000.000,00 

Juli    :  Rp  10.000.000,00 

Agustus  :  Rp  10.000000,00 

September :  Rp  10.000.000,00 

Oktober  :  Rp  10.000.000,00 

November :  Rp  10.000.000,00 

Desember :  Rp  10.000.000,00 

Jumlah    Rp  120.000.000,00 

 

  



 
 

Modul Pemeriksaan  

96 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

2. Pendapatan dari Kolam Renang, sebesar : 

Januari   :  Rp  15.000.000,00 

Februari  :  Rp  20.000.000,00 

Maret   :  Rp  15.000.000,00 

April    :  Rp  10.000.000,00 

Mei    :  Rp  15.000.000,00 

Juni    :  Rp  11.000.000,00 

Juli    :  Rp    9.000.000,00 

Agustus  :  Rp  25.000.000,00 

September :  Rp  12.500.000,00 

Oktober  :  Rp  17.500.000,00 

November :  Rp  10.000.000,00 

Desember :  Rp  30.000.000,00 

Jumlah    Rp  190.000.000,00 

 

3. Pendapatan dari Internet dan Bisnis Center, sebesar : 

Januari   :  Rp  2.000.000,00 

Februari  :  Rp  1.500.000,00 

Maret   :  Rp  2.500.000,00 

April    :  Rp  1.500.000,00 

Mei    :  Rp  2.500.000,00 

Juni    :  Rp  3.000.000,00 

Juli    :  Rp  2.000.000,00 

Agustus  :  Rp  1.500.000,00 

September :  Rp  2.500.000,00 

Oktober  :  Rp  3.000.000,00 

November :  Rp  4.000.000,00 

Desember :  Rp  5.000.000,00 

Jumlah       Rp 31.000.000,00 
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4. Pendapatan dari Laundry : 

Januari   :  Rp  3.000.000,00 

Februari  :  Rp  7.000.000,00 

Maret   :  Rp  6.000.000,00 

April    :  Rp  3.000.000,00 

Mei    :  Rp  4.000.000,00 

Juni    :  Rp  9.000.000,00 

Juli    :  Rp  7.500.000,00 

Agustus  :  Rp  6.000000,00 

September :  Rp  5.000.000,00 

Oktober  :  Rp  7.000.000,00 

November :  Rp  5.000.000,00 

Desember :  Rp  9.000.000,00 

Jumlah      Rp 71.500.000,00 

 

Buatlah KKP atas Pemeriksaan terhadap Hotel Nyenyak Selalu dan hitunglah kurang 

bayar dan denda yang dimuat dalam SKPDKB! – Pemeriksaan dilakukan pada Bulan Mei 

2020. 

3.2 Kasus Pemeriksaan Pajak Restoran BCD 

Berdasarkan data Pemeriksaan dibawah ini, saudara sebagai anggota dari Tim Pemeriksa 

Pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kota ABC diminta untuk Mendokumentasikan Hasil 

Pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Tim Pemeriksa Pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kota ABC ditugaskan untuk 

melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah Restoran Sahabat 

Kenyang untuk masa Pajak Januari 2019 s.d Desember 2019, selama proses pemeriksaan 

di peroleh data-data sebagai berikut : 
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Data Identitas Wajib Pajak : 

Nama Wajib Pajak  :  Kevin  

NPWPD    :  12.345.678.90 

Merk Usaha   :  Restoran Sahabat Kenyang 

Alamat    :  Jl. Pertama No. 1 

Masa/tahun Pajak  :  Januari 2019 s.d Desember 2019 

 

1. Berikut data rekapitulasi penghasilan/peredaran usaha Restoran Sahabat Kenyang 

pada SPTD masa selama tahun 2018: 

Januari  :  Rp  320.000.000,00 

Februari  :  Rp  225.000.000,00 

Maret   :  Rp  235.000.000,00 

April   :  Rp  240.000.000,00 

Mei    :  Rp  220.000.000,00 

Juni    :  Rp  220.000.000,00 

Juli    :  Rp  240.000.000,00 

Agustus  :  Rp  350.000.000,00 

September :  Rp  230.000.000,00 

Oktober  :  Rp  240.000.000,00 

November :  Rp  230.000.000,00 

Desember :  Rp  220.000.000,00 

Jumlah     Rp2.970.000.000,00 

 

Dalam menyambut Tahun Baru dan Hari Kemerdekaan Restoran Sahabat Kenyang 

memberi diskon sebesar 5% selama bulan Januari dan Agustus tersebut. 
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Setelah di lakukan pemeriksaan di temukan data Peredaran Usaha sbb : 

Januari  :  Rp  375.000.000,00 

Februari  :  Rp  260.000.000,00 

Maret   :  Rp  280.000.000,00 

April   :  Rp  265.000.000,00 

Mei    :  Rp  250.000.000,00 

Juni    :  Rp  260.000.000,00 

Juli    :  Rp  285.000.000,00 

Agustus  :  Rp  380.000.000,00 

September :  Rp  270.000.000,00 

Oktober  :  Rp  255.000.000,00 

November :  Rp  245.000.000,00 

Desember :  Rp  235.000.000,00 

Jumlah    Rp3.360.000.000,00 

Di dalam pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melakukan ekualisasi peredaran usaha 

dengan penghasilan berdasarkan Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi pemilik Restoran 

Sahabat Kenyang, dimana dari laporan SPT Tahunan Orang Pribadi pemilik terdapat jumlah 

penghasilan kena pajak sebesar Rp850.000.000,- dimana dalam penghasilan yang 

dilaporkan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi terdapat penghasilan yang diterima dari 

komisi penjualan sebesar Rp50.000.000,- 

 

Setelah di lakukan pemeriksaan di temukan data beban usaha restoran Sahabat Kenyang 

sbb : 

Januari  :  Rp  300.000.000,00 

Februari  :  Rp  208.000.000,00 

Maret   :  Rp  224.000.000,00 

April   :  Rp  212.000.000,00 

Mei    :  Rp  200.000.000,00 

Juni    :  Rp  208.000.000,00 

Juli    :  Rp  228.000.000,00 

Agustus  :  Rp  304.000.000,00 

September :  Rp  216.000.000,00 

Oktober  :  Rp  204.000.000,00 

November :  Rp  196.000.000,00 
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Desember :  Rp  188.000.000,00 

Jumlah               Rp2.688.000.000,00 

  

Buatlah KKP atas Pemeriksaan terhadap Resto BCD dan hitunglah kurang bayar dan 

denda yang dimuat dalam SKPDKB! 

Pemeriksaan dilakukan pada Bulan Mei 2020. 

 

JAWABAN : 

a) Hotel 

 

 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Hotel Nyenyak Selalu
NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

1. PAJAK HOTEL B

Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 2.743.000.000        3.488.500.000          745.500.000             

Pajak Terutang 274.300.000           348.850.000             74.550.000               

Kredit Pajak 274.300.000           274.300.000             -                               

Pajak Kurang (Lebih) Dibayar -                              74.550.000               74.550.000               

Sanksi Administrasi 13.699.000               13.699.000               
Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar -                              88.249.000               88.249.000               

STPD Pajak Hotel -                               

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Induk

No.

INDUK

Ditelaah OlehDibuat Oleh

Nama

Koreksi (Rp)
SPTPD (Rp) Pemeriksa (Rp)

Menurut

Uraian Ref
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama WPD : PT Nyenyak Selalu

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

A. SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPKBT

1 Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak B.1 2.743.000.000       3.488.500.000       745.500.000       

2 Pajak Terutang B.1 274.300.000          348.850.000          74.550.000         

3 Kredit Pajak B.1.2 274.300.000          274.300.000          -                         

4 Pajak Kurang (Lebih) Dibayar -                            74.550.000            74.550.000         

5 Sanksi Administrasi :

a. SKPKB

a.1 Bunga Pasal 97 (2) UU PDRD 13.699.000            13.699.000         

a.2 Kenaikan Pasal 97 (5)  UU PDRD -                             -                         

a.3 Bunga Pasal 97 (5)  UU PDRD -                             -                         

b. SKPKBT

b.1 Kenaikan Pasal 97 (3) UU PDRD -                             -                         

Jumlah sanksi administrasi 13.699.000            13.699.000         

6 Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar -                            88.249.000            88.249.000         

B. STPD B.1.3

7 Bunga Pasal 100 (2) UU PDRD -                             -                         

Jumlah pajak dan/atau sanksi administrasi dalam STPD -                             -                         

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

………………

………………

………………

UraianNo.

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PAJAK HOTEL

Ref

Menurut

Koreksi (Rp)
SPTPD (Rp) Pemeriksa (Rp)
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama WPD : PT Nyenyak Selalu

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

Menurut Pemeriksa

No. Ref Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Gabungan

A. SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPDKBT

1. Objek Pajak

a. Pendapatan kamar 180.000.000       337.000.000       325.000.000       161.000.000       223.000.000       405.000.000       213.000.000       215.000.000       189.000.000       233.000.000       340.000.000       375.000.000       3.196.000.000       

b. Pendapatan lain-lain 20.000.000           28.500.000           23.500.000           14.500.000           21.500.000           23.000.000           18.500.000           32.500.000           20.000.000           27.500.000           19.000.000           44.000.000           292.500.000          

c. ... -                          

Jumlah Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak B.1.1 200.000.000          365.500.000          348.500.000          175.500.000          244.500.000          428.000.000          231.500.000          247.500.000          209.000.000          260.500.000          359.000.000          419.000.000          3.488.500.000       

2. Pajak Terutang 20.000.000           36.550.000           34.850.000           17.550.000           24.450.000           42.800.000           23.150.000           24.750.000           20.900.000           26.050.000           35.900.000           41.900.000           348.850.000          

3. Kredit Pajak B.1.2 15.300.000           29.500.000           28.000.000           13.500.000           19.000.000           35.000.000           18.000.000           18.200.000           16.000.000           19.800.000           29.500.000           32.500.000           274.300.000          

4. Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar 4.700.000             7.050.000             6.850.000             4.050.000             5.450.000             7.800.000             5.150.000             6.550.000             4.900.000             6.250.000             6.400.000             9.400.000             74.550.000           

5. Sanksi Administrasi

a. SKPKB

a.1. Bunga Pasal 97 (2) UU PDRD 1.410.000             1.974.000             1.781.000             972.000                1.199.000             1.560.000             927.000                1.048.000             686.000                750.000                640.000                752.000                13.699.000           

a.2. Kenaikan Pasal 97 (5)  UU PDRD -                          

a.3. Bunga Pasal 97 (5)  UU PDRD -                          

b. SKPKBT

b.1. Kenaikan Pasal 97 (3) UU PDRD -                          

Jumlah Sanksi Administrasi 1.410.000             1.974.000             1.781.000             972.000                1.199.000             1.560.000             927.000                1.048.000             686.000                750.000                640.000                752.000                13.699.000           

6. Pajak Hotel yang Hasih Harus / (Lebih) Dibayar 6.110.000             9.024.000             8.631.000             5.022.000             6.649.000             9.360.000             6.077.000             7.598.000             5.586.000             7.000.000             7.040.000             10.152.000           88.249.000           

B. STPD

1. Bunga Pasal 100 (2) UU PDRD -                          

Jumlah STP -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Halaman 1 dari 2

Uraian

Perhitungan Pajak Hotel Per Masa Pajak

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
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Menurut Wajib Pajak

No. Ref Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Gabungan

1. Objek Pajak

a. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 153.000.000          295.000.000          280.000.000          135.000.000          190.000.000          350.000.000          180.000.000          182.000.000          160.000.000          198.000.000          295.000.000          325.000.000          2.743.000.000       

-                          

Jumlah Objek Pajak 153.000.000          295.000.000          280.000.000          135.000.000          190.000.000          350.000.000          180.000.000          182.000.000          160.000.000          198.000.000          295.000.000          325.000.000          2.743.000.000       

2. Pajak Terutang 15.300.000           29.500.000           28.000.000           13.500.000           19.000.000           35.000.000           18.000.000           18.200.000           16.000.000           19.800.000           29.500.000           32.500.000           274.300.000          

3. Kredit Pajak B.1.3 15.300.000           29.500.000           28.000.000           13.500.000           19.000.000           35.000.000           18.000.000           18.200.000           16.000.000           19.800.000           29.500.000           32.500.000           274.300.000          

4. Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Paraf Tanggal Paraf Tanggal

Indeks: B.1

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama Nama

Uraian
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Hotel Nyenyak Selalu

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak: Januari 2019 s.d. Desember 2019

Sumber Pengujian :

- SPTPD

- Lap. Keuangan

- Buku Besar

- Lap. Penerimaan harian/End of day report

- Rekening Koran

- Bill/Invoice

- Kontrak/Perjanjian dengan travel Agen

Pengujian yang dilakukan :

-

No. Ref Januari Februari Maret

Objek Pajak/DPP Menurut Pemeriksa

A. Pendapatan  Kamar

1. Pendapatan Kotor 180.000.000      337.000.000      325.000.000      

2. Discount dalam bill -                        -                        -                        

3. Extra Discount -                        -                        -                        

Subtotal 180.000.000      337.000.000      325.000.000      

B. Pendapatan ....

1. .....

2. ......

3. ......

Subtotal -                        -                        -                        

C. Pendapatan Lain-lain

1. Kolam Renang 15.000.000        20.000.000        15.000.000        

2. Internet dan pusat Bisnis 2.000.000          1.500.000          2.500.000          

3. Laundry 3.000.000          7.000.000          6.000.000          

Subtotal 20.000.000        28.500.000        23.500.000        

Objek Pajak/DPP Menurut Pemeriksa 200.000.000      365.500.000      348.500.000      

Objek Pajak/DPP Menurut SPTPD/WPD 153.000.000      295.000.000      280.000.000      

Koreksi positif 47.000.000        70.500.000        68.500.000        

No.

1.

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B.1.1

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

………………

………………

 ……………… 

 Pasal 10 PP. 55 tahun 2016  

 Pasal 32 dan pasal 34 UU Nomor 

28 tahun 2009 

Koreksi positif  sebesar Rp 30.809.644.390  dilakukan karena pengujian  objek pajak hotel terdapat pendapatan kamar 

sebesar Rp 95.737.341.210 dan pendapatan lain-lain jasa penunjang sebesar Rp 10.755.870.622,- yang terdiri :  kolam 

renang sebesar Rp 6.457.793.140,- , internet dan pusat bisnis sebesar Rp 933.290.598,- dan loundry sebesar Rp  

3.364.786.884,- sehingga jumlah dasar pengenaan   pajak hotel sebesar Rp 106.493.211.832,- namun wajib pajak baru 

melapor pajak hotel sebesar Rp 75.683.567.442,-

Uraian

OBJEK/DPP PAJAK HOTEL

Pengujian dilakukan dengan teknik  : Wawancara, obervasi, penelusuran bukti, penelusuran angka, permintaan keterangan, konfirmasi (dengan surat)

Penjelasan

Dasar HukumUraian
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Bagian 2 dari Induk B.1.1 

 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Gabungan

161.000.000      223.000.000      405.000.000      213.000.000      215.000.000      189.000.000      233.000.000      340.000.000      375.000.000      3.196.000.000         

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                               

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                               

161.000.000      223.000.000      405.000.000      213.000.000      215.000.000      189.000.000      233.000.000      340.000.000      375.000.000      3.196.000.000         

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                               

10.000.000        15.000.000        11.000.000        9.000.000          25.000.000        12.500.000        17.500.000        10.000.000        30.000.000        190.000.000            

1.500.000          2.500.000          3.000.000          2.000.000          1.500.000          2.500.000          3.000.000          4.000.000          5.000.000          31.000.000              

3.000.000          4.000.000          9.000.000          7.500.000          6.000.000          5.000.000          7.000.000          5.000.000          9.000.000          71.500.000              

14.500.000        21.500.000        23.000.000        18.500.000        32.500.000        20.000.000        27.500.000        19.000.000        44.000.000        292.500.000            

175.500.000      244.500.000      428.000.000      231.500.000      247.500.000      209.000.000      260.500.000      359.000.000      419.000.000      3.488.500.000         

135.000.000      190.000.000      350.000.000      180.000.000      182.000.000      160.000.000      198.000.000      295.000.000      325.000.000      2.743.000.000         

40.500.000        54.500.000        78.000.000        51.500.000        65.500.000        49.000.000        62.500.000        64.000.000        94.000.000        745.500.000            
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA …………

………………………………………………………………………

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Hotel Nyenyak Selalu

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

Sumber Pengujian :

- SSPD

- Validasi

- ........

Pengujian yang dilakukan :

-

1. Pajak Hotel yang telah dibayar 274.300.000           274.300.000           -                              

Jumlah 274.300.000           274.300.000           -                              

No.

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B.1.2

Kredit Pajak Hotel

Pengujian dilakukan dengan teknik  : Penelusuran bukti, pengujian dokumen ……

No. Uraian Ref
Menurut

Koreksi (Rp)
SPTPD (Rp) Pemeriksa (Rp)

Penjelasan

Uraian Dasar Hukum

Munasir

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

Agus Riyanto

Adam
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Dengan pola yang sama dan Kertas Kerja yang sama anda dapat mengerjakan kasus 

bagian b secara mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Hotel Nyenyak Selalu

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

Ada/Tidak ada Nomor

1 Januari 15.300.000              Ada TW              15.300.000 

2 Februari 29.500.000              Ada TW              29.500.000 

3 Maret 28.000.000              Ada TW              28.000.000 

4 April 13.500.000              Ada TW              13.500.000 

5 Mei 19.000.000              Ada TW              19.000.000 

6 Juni 35.000.000              Ada TW              35.000.000 

7 Juli 18.000.000              Ada TW              18.000.000 

8 Agustus 18.200.000              Ada TW              18.200.000 

9 September 16.000.000              Ada TW              16.000.000 

10 Oktober 19.800.000              Ada TW              19.800.000 

11 November 29.500.000              Ada TW              29.500.000 

12 Desember 32.500.000              Ada TW              32.500.000 

Jumlah 274.300.000                   274.300.000 

Keterangan :

* TW = Tepat Waktu

TTW = Tidak Tepat Waktu

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B.1.3

Nomor Nota Penerimaan 

Pajak Negara/DaerahNo. Masa
Nomor Bukti 

Penerimaan Surat

Keterangan 

(TW/TTW)*

STPD Bunga 

Pasal 100 (2) 

UU PDRP                    

(Rp)

Pajak yang dapat 

dikredikan                    

(Rp)

Kepatuhan Pelaporan dan 

Penyetoran                       Pajak 

Hotel

Pajak Terutang 

menurut SPTPD 

(RP)

Tanggal 

Lapor

Tanggal 

Setor

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

………………
…….

………………
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b) Restoran 

 

 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Sahabat Kenyang
NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

1. PAJAK HOTEL B

Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 2.970.000.000        3.468.000.000          498.000.000             

Pajak Terutang 297.000.000           346.800.000             49.800.000               

Kredit Pajak 297.000.000           297.000.000             -                               

Pajak Kurang (Lebih) Dibayar -                              49.800.000               49.800.000               

Sanksi Administrasi 8.459.500                 8.459.500                 
Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar -                              58.259.500               58.259.500               

STPD Pajak Hotel -                               

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Induk

No.

INDUK

Ditelaah OlehDibuat Oleh

Nama

Koreksi (Rp)
SPTPD (Rp) Pemeriksa (Rp)

Menurut

Uraian Ref
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama WPD : PT Sahabat Kenyang

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

A. SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPKBT

1 Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak B.1 2.970.000.000       3.468.000.000       498.000.000       

2 Pajak Terutang B.1 297.000.000          346.800.000          49.800.000         

3 Kredit Pajak B.1.2 297.000.000          297.000.000          -                         

4 Pajak Kurang (Lebih) Dibayar -                            49.800.000            49.800.000         

5 Sanksi Administrasi :

a. SKPKB

a.1 Bunga Pasal 97 (2) UU PDRD 8.459.500              8.459.500           

a.2 Kenaikan Pasal 97 (5)  UU PDRD -                             -                         

a.3 Bunga Pasal 97 (5)  UU PDRD -                             -                         

b. SKPKBT

b.1 Kenaikan Pasal 97 (3) UU PDRD -                             -                         

Jumlah sanksi administrasi 8.459.500              8.459.500           

6 Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar -                            58.259.500            58.259.500         

B. STPD B.1.3

7 Bunga Pasal 100 (2) UU PDRD -                             -                         

Jumlah pajak dan/atau sanksi administrasi dalam STPD -                             -                         

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B

UraianNo.

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PAJAK HOTEL

Ref

Menurut

Koreksi (Rp)
SPTPD (Rp) Pemeriksa (Rp)

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

………………

………………

………………
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama WPD : PT Sahabat Kenyang

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

Menurut Pemeriksa

No. Ref Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Gabungan

A. SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPDKBT

1. Objek Pajak

a. Pendapatan kamar 356.250.000       260.000.000       280.000.000       265.000.000       250.000.000       260.000.000       285.000.000       361.000.000       270.000.000       255.000.000       245.000.000       235.000.000       3.322.250.000       

b. Pendapatan lain-lain -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          145.750.000          145.750.000          

c. ... -                          

Jumlah Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak B.1.1 356.250.000          260.000.000          280.000.000          265.000.000          250.000.000          260.000.000          285.000.000          361.000.000          270.000.000          255.000.000          245.000.000          380.750.000          3.468.000.000       

2. Pajak Terutang 35.625.000           26.000.000           28.000.000           26.500.000           25.000.000           26.000.000           28.500.000           36.100.000           27.000.000           25.500.000           24.500.000           38.075.000           346.800.000          

3. Kredit Pajak B.1.2 32.000.000           22.500.000           23.500.000           24.000.000           22.000.000           22.000.000           24.000.000           35.000.000           23.000.000           24.000.000           23.000.000           22.000.000           297.000.000          

4. Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar 3.625.000             3.500.000             4.500.000             2.500.000             3.000.000             4.000.000             4.500.000             1.100.000             4.000.000             1.500.000             1.500.000             16.075.000           49.800.000           

5. Sanksi Administrasi

a. SKPKB

a.1. Bunga Pasal 97 (2) UU PDRD 1.087.500             980.000                1.170.000             600.000                660.000                800.000                810.000                176.000                560.000                180.000                150.000                1.286.000             8.459.500             

a.2. Kenaikan Pasal 97 (5)  UU PDRD -                          

a.3. Bunga Pasal 97 (5)  UU PDRD -                          

b. SKPKBT

b.1. Kenaikan Pasal 97 (3) UU PDRD -                          

Jumlah Sanksi Administrasi 1.087.500             980.000                1.170.000             600.000                660.000                800.000                810.000                176.000                560.000                180.000                150.000                1.286.000             8.459.500             

6. Pajak Hotel yang Hasih Harus / (Lebih) Dibayar 4.712.500             4.480.000             5.670.000             3.100.000             3.660.000             4.800.000             5.310.000             1.276.000             4.560.000             1.680.000             1.650.000             17.361.000           58.259.500           

B. STPD

1. Bunga Pasal 100 (2) UU PDRD -                          

Jumlah STP -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Halaman 1 dari 2

Uraian

Perhitungan Pajak Restoran Per Masa Pajak

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
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Menurut Wajib Pajak

No. Ref Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Gabungan

1. Objek Pajak

a. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 320.000.000          225.000.000          235.000.000          240.000.000          220.000.000          220.000.000          240.000.000          350.000.000          230.000.000          240.000.000          230.000.000          220.000.000          2.970.000.000       

-                          

Jumlah Objek Pajak 320.000.000          225.000.000          235.000.000          240.000.000          220.000.000          220.000.000          240.000.000          350.000.000          230.000.000          240.000.000          230.000.000          220.000.000          2.970.000.000       

2. Pajak Terutang 32.000.000           22.500.000           23.500.000           24.000.000           22.000.000           22.000.000           24.000.000           35.000.000           23.000.000           24.000.000           23.000.000           22.000.000           297.000.000          

3. Kredit Pajak B.1.3 32.000.000           22.500.000           23.500.000           24.000.000           22.000.000           22.000.000           24.000.000           35.000.000           23.000.000           24.000.000           23.000.000           22.000.000           297.000.000          

4. Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Paraf Tanggal Paraf Tanggal

Indeks: B.1

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama Nama

Uraian
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA …………

………………………………………………………………………

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Sahabat Kenyang

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

Sumber Pengujian :

- SSPD

- Validasi

- ........

Pengujian yang dilakukan :

-

1. Pajak Restoran yang telah dibayar 297.000.000           297.000.000           -                              

Jumlah 297.000.000           297.000.000           -                              

No.

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B.1.2

Munasir

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

Agus Riyanto

Adam

Penjelasan

Uraian Dasar Hukum

Kredit Pajak Restoran

Pengujian dilakukan dengan teknik  : Penelusuran bukti, pengujian dokumen ……

No. Uraian Ref
Menurut

Koreksi (Rp)
SPTPD (Rp) Pemeriksa (Rp)
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA ......

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WPD : PT Sahabat Kenyang

NPWPD : …………………………

Masa/Tahun Pajak : Januari 2019 s.d. Desember 2019

Ada/T idak 

ada
Nomor

1 Januari 32.000.000              Ada TW              32.000.000 

2 Februari 22.500.000              Ada TW              22.500.000 

3 Maret 23.500.000              Ada TW              23.500.000 

4 April 24.000.000              Ada TW              24.000.000 

5 Mei 22.000.000              Ada TW              22.000.000 

6 Juni 22.000.000              Ada TW              22.000.000 

7 Juli 24.000.000              Ada TW              24.000.000 

8 Agustus 35.000.000              Ada TW              35.000.000 

9 September 23.000.000              Ada TW              23.000.000 

10 Oktober 24.000.000              Ada TW              24.000.000 

11 November 23.000.000              Ada TW              23.000.000 

12 Desember 22.000.000              Ada TW              22.000.000 

Jumlah 297.000.000                   297.000.000 

Keterangan :

* TW = Tepat Waktu

TTW = Tidak Tepat Waktu

Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : B.1.3

Dibuat Oleh Ditelaah Oleh

Nama

………………
…….

………………

Keterangan 

(TW/TTW)*

STPD Bunga 

Pasal 100 (2) 

UU PDRP                    

(Rp)

Pajak yang dapat 

dikredikan                    

(Rp)

Kepatuhan Pelaporan dan 

Penyetoran                       Pajak 

Restoran

Pajak Terutang 

menurut SPTPD 

(RP)

Tanggal Lapor Tanggal Setor

Nomor Nota Penerimaan 

Pajak Negara/DaerahNo. Masa
Nomor Bukti 

Penerimaan Surat
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MATERI V  

TEKNIK KOMUNIKASI PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

1.  PENGERTIAN DAN PENTINGNYA TEKNIK KOMUNIKASI DALAM PEMERIKSAAN 

PAJAK DAERAH 

Secara umum komunikasi memiliki pengertian yaitu suatu proses ketika seseorang atau 

beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan 

informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dalam tahap penagihan pajak 

daerah, komunikasi perlu dilakukan karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses 

pemeriksaan diperlukan komunikasi yang dilakukan oleh penagih dan wajib pajak. 

Selain itu, komunikasi yang dilakukan tim pemeriksa dan wajib pajak menjadi 

penting karena agar pelaksanaan penagihan menjadi lancar tanpa hambatan. Ada 

beberapa yang harus diperhatikan oleh petugas penagihan seperti kode etik dan teknik 

komunikasi saat penagihan. 

Komunikasi dan Psikologi pemeriksaan dimaksudkan untuk mengarahkan 

bagaimana sebaiknya seorang pemeriksa bersikap untuk mendapatkan respon yang positif 

dari pihak yang diperiksa. 

Interkasi atau hubungan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak daerah 

berlangsung dalam suasana yang tidak selalu sama, sehingga pemeriksa pajak daerah 

perlu mengantisipasi perubahan suasana atau keadaan yang mungkin terjadi. 

2.  MODEL DAN ETIKA KOMUNIKASI DALAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

DISESUAIKAN DENGAN KEADAAN DAN KONDISI WAJIB PAJAK 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kode etik dalam melakukan komunikasi saat 

pemeriksaan pajak daerah, kode etik tersebut dibagi menjadi beberapa bagian antara lain: 

Integritas 

1. Melakukan kegiatan pemeriksaan pajak daerah dengan kejujuran, ketekunan, dan 

tanggung jawab. 

2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan 

perundang-undangan dan  profesi. 

3. Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun,  atau terlibat dalam tindakan 

yang memalukan lembaga atau institusi pemeriksa pajak daerah. 

4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah  dan etis dari organisasi. 

Objektivitas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
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1. Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan  yang dapat mengganggu aktivitas 

pemeriksaan Partisipasi ini meliputi kegiatan yang  mungkin bertentangan dengan 

kepentingan institusi pemeriksa pajak daerah. 

2. Tidak akan menerima apa pun yang dapat  mengganggu profesionalitas pemeriksa. 

3. Mengungkapkan semua fakta material yang  pemeriksa ketahui, yang jika tidak 

diungkapkan  dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang  sedang diperiksa. 

Kerahasiaan 

1. Berhati-hati dalam kerahasiaan  informasi  yang  diperoleh  dalam  tugas pemeriksaan 

pajak. 

2. Tidak akan menggunakan informasi untuk  keuntungan pribadi atau dengan cara 

apapun  yang akan bertentangan dengan ketentuan  perundangan atau merugikan 

tujuan dan etika  dari lembaga. 

Kompetensi 

1. Hanya akan memberikan layanan sepanjang  memiliki pengetahuan, keterampilan, dan  

pengalaman yang diperlukan. 

2. Melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan  standar yang telah ditetapkan. 

3. Terus-menerus meningkatkan  kemampuan dan efektivitas serta kualitas  layanan 

pemeriksaan. 

Lebih lanjut, interaksi antara pemeriksa dengan auditee berlangsung dalam 

suasana yang tidak selalu sama. Untuk itu pemeriksa perlu mengantisipasi perubahan 

suasana yang mungkin terjadi. Sehingga ada beberapa teknik komunikasi yang dilakukan 

sebagai berikut: 

1. INSPEKSI : memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata (visual) 

untuk  memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah. 

2. OBSERVASI: memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata yg 

dilakukan secara kontinyu selama kurun waktu tertentu utk membuktikan sesuatu. 

3. WAWANCARA: merupakan komunikasi langsung dalam rangka memperoleh 

pembuktian. 

4. KONFIRMASI: Pembuktian dgn mengusahakan informasi dari sumber lain yg 

independen, baik secara lisan maupun tertulis.  

5. ANALISIS: memecah atau menguraikan sesuatu keadaan atau masalah kedalam 

beberapa bagian atau elemen & memisahkan bagian tsb utk dihubungkan dgn 

keseluruhan atau dibandingkan dgn yang lain 

6. VOUCHING& VERIFIKASI: memeriksa autentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukti 

yang mendukung suatu transaksi dimana  istilah ini yang digunakan dalam arti umum 



 
 

Modul Pemeriksaan  

116 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

untuk memeriksa ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, kepemilikan dan 

eksistensinya. 

7. REKONSILIASI: penyesuaian antara 2 golongan data yg berhubungan ttp masing-2 

dibuat oleh pihak yg independen (terpisah). Misalnya rekonsiliasi saldo simpanan giro 

di bank menurut  salinan rekening koran di bank dgn saldo menurut catatan 

perusahaan.  

8. TRACING : memeriksa dgn jalan menelusuri proses suatu keadaan atau kegiatan atau 

masalah, kepada sumber atau bahan pembuktiannya 

9. REKOMPUTASI: Dlm melakukan verifikasi,  biasanya dilakukan menghitung kembali 

kalkulasi  yg telah ada utk menetapkan kecermatannya. 

10. SCANNING : penelaahan pintas utk menemukan hal-hal yg memerlukan pemeriksaan 

lebih lanjut 

11. PENGUJIAN: memeriksa sampel yang representatif dengan maksud untuk mencapai 

kesimpulan, sehubungan dengan kelompok dipilih 

Selain itu dalam komunikasi dikenal beberapa syarat agar pelaksanaan komunikasi 

berjalan efektif antara lain 

1. Membentuk suasana/iklim yang kondusif 

2. Mengubah sikap ke arah yang lebih positif/konstruktif 

3. Meningkatkan motivasi 

4. Meningkatkan produktivitas 

5. Membantu bersosialisasi 

6. Manajemen konflik 

7. Mengembangkan potensi auditor 

8. Meningkatkan pengendalian internal 

3.  STUDI KASUS TERKAIT TEKNIK KOMUNIKASI PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

Dalam kasus tindakan kecurangan, ada tahapan komunikasi yang dapat dilakukan yaitu 

wawancara. Dalam melakukan wawancara ada manfaat yang akan diterima yaitu: 

1. Mendapatkan informasi untuk mengungkapkan unsur-unsur penting 

2. Mendapatkan petunjuk rekonstruksi kasus dan pengumpulan bukti-bukti lainnya 

3. Mendapatkan petunjuk dari korban dan pengakuan dari pelaku fraud 

4. Mendapatkan informasi latar belakang pribadi dan motif dai pihak yang terlibat (dalam 

fraud)  

Dalam tahap wawancara tersebut, ada teknik komunikasi wawancara yang 
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dilakukan agar berjalan efektif 

1. Gunakan pertanyaan pendek dan fokuskan pada satu topil yang dimengerti dengan 

jelas 

2. Ajukan pertanyaan yang memerlkan jawaban naratif 

3. Minta basis faktua atas jawaban yang diberikan 

4. Minta jawaban langsung dan tidak berbelit  

5. Jabangan biarkan diwawancaa mengalihkan topic pembicaraan dari yang ditanyakan 

6. Konsentrasikan memperhatikan jawaban yang sedang diberikan daripada 

merencanakan pertanyaan berikutnya 

7. Kendalikan emosi diri 

8. Kemukakan sebagian bukti yang ada 

Adapun Reaksi dari pihak yang diwawancara ata wajib pajak yakni: 

1. Membantah 

2. Marah 

3. Berkilah/beragumen 

4. Tertekan 

5. Mengakui 

6. Bersifat terbuka 

Berikut beberapa sikap Pmeriksa Pajak saat berlangsung wawancara : 

1. Duduk tegak dekat dengan wajib pajak 

2. Tidak berdiri atau berjalan saat wawanacara 

3. Hindari sikap meremehkan atau merendahkan wajib pajak 

4. Bersikap wajar dan professional 

5. Hindari sikap otoriter 

6. Jangan mendominasi pembicaraan 

7. Bersikap simpatik dan menatuh perhatian/respek 

8. Hindari hal-hal yang dapat menyinggung masalah pribadi  

9. Berterimakasih kepada wajib pajak. 
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Adapun kasus atau permasalahn yang ada dilapangan terkait dengan komunikasi ini 

diataranya : 

1. Kendala bahasa yang disebabkan kegiatan wawancara atau memperoleh keterangan 

dari dokumen yang ada menggunakan bahasa asing atau pihak yang ingin diperoleh 

informasinya merupakan WNA dan kesulitan dalam memahami bahasa Indonesia, hal 

ini tentunya harus dicarikan jalan keluarnya yakni dengan melibatkan tenaga ahli 

bahasa untuk dapat mendampingi proses wawancara atau dalam menterjemahkan 

suatu dokumen yang mengguanakn bahasa asing, sehingga didapatkan informasi yang 

sesuai atau benar. 

2. Pemahaman wajib pajak daerah akan kewajiban perpajakannya yang masih terbatas 

atau bahkan dalam kondisi tertentu bersikap antipasti dengan petugas pajak atau 

pemeriksa pajak, hingga memberikan reaksi atau sikap yang cenderung mengarah ke 

tindak pidana atau arogan terhadap petugas pajak. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Modul Pemeriksaan  

119 

Pajak Daerah Lanjutan 

 

DAFTAR ISTILAH 

 

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  

3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah 

kabupaten atau walikota bagi daerah kota.  

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong 

Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.  

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/ Kota dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah.  

8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan 

Bupati/Walikota.  

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang.:.Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-

P2, adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, 

adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.  
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12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila:mana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan 

Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 

pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah.  

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.  

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Kepala Daerah.  

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan 

Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.  

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat 

yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib 

Pajak.  

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah 

surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit 

Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan 

jumlah Pajak yang masih harus dibayar.  

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan .atas jumlah Pajak 

yang telah ditetapkan.  

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah 

kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.  

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah 

surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena 
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jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang.   

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau 

denda.   

24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak 

untuk melunasi utang Pajaknya.  

25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.  

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 

tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

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

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 

Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.  

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

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

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 

Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau 

terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat 

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.   

29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan 

pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 

kebenaran penulisan dan penghitungannya.  

30. Penagihan 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 

yang telah disita. 

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.  
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