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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Penyebab Sengketa Pajak antara PT KRA dengan Petugas Pajak 

PT KRA merupakan perusahaan yang bergerak sebagai developer dan 

sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Timur pada tanggal 29 Juli 2004 dengan Klasifikasi Lapangan 

Usaha (KLU) : 68110 – real estate yang dimiliki atau disewa. Perusahaan ini 

didirikan di Semarang pada tanggal 23 Juni 2004 berdasarkan Akta No. 43 

dengan Notaris Silvia Yustina Judiastuti, SH. Pada tahun 2005-2006 PT KRA 

membangun 28 unit Rumah Toko (Ruko) bernama “Ungaran Square” yang 

terletak di Ungaran Kabupaten Semarang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan 

Lapangan diketahui bahwa ruko-ruko tersebut masih banyak yang 

kosong.Penjualan unit ruko tidak berjalan seperti yang direncanakan, 

sehingga menanggung beban kerugian karena adanya biaya operasional untuk 

pemasaran dan biaya pemeliharaan ruko yang belum terjual. 

 Kemudian pada tahun 2008 PT KRA secara tidak langsung 

melakukan perjanjian kerjasama dengan Tuan X untuk membangun rumah di 

atas tanah milik Tuan X. Dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan 

bahwa Tuan X selaku pemilik tanah memberikan kuasa kepada Tuan Z selaku 

direktur PT KRA untuk membangun rumah di atas tanah miliknya. Kemudian 

PT KRA juga diberikan kuasa untuk menjualkan rumah tersebut kepada pihak 

ketiga (pembeli).Namun segala keperluan administrasi terkait kegiatan 
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transaksi jual beli rumah tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tuan X 

selaku pemilik tanah. 

 Di dalam perjanjian kerjasama antara Tuan X dengan direktur PT 

KRA yang dibuat pada Agustus 2008 di hadapan notaris tersebut juga 

disebutkan jumlah yang harus dibayarkan Tuan X kepada PT KRA sebagai 

biaya pembangunan rumah sebesar Rp.50.000.000 per unit. Kemudian 

dengan mempertimbangan harga tanah yang diminta Tuan X yaitu Rp 

40.000.000 maka harga jual yang disepakati bersama adalah sebesar 

Rp.90.000.000 per unit. Sampai dengan tahun 2012 PT KRA telah 

menjualkan sebanyak 28 unit rumah. Metode pembayaran pembelian rumah 

dilakukan dengan cara kredit atau dicicil oleh pelanggan dan kemudian PT 

KRA mencatatnya sebagai uang muka penjualan rumah. 

Dalam hal ini uang yang dibayarkan pembeli sebagai uang 

mukapenjualan rumah ditransfer ke rekening PT KRA. Hal ini dilakukan 

dengan alasan untuk mempermudah dan memperlancar proses transaksi, 

sehingga pembeli membayar kepada PT KRA. Berdasarkan laporan keuangan 

PT KRA, diketahui jumlah uang muka penjualan rumah yang telah diterima 

PT KRA sampai dengan tahun 2012 berjumlah Rp. 461.500.000, namun 

jumlah uang muka yang diterima per unit rumah berbeda-beda sehingga tidak 

dapat dirinci satu per satu. Namun PT KRA belum melakukan pembayaran 

kepada Tuan X karena masih dalam keadaan rugi sehingga pembayaran 

kepada Tuan X masih tertunda. 
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Pada tahun 2012 KPP Pratama Semarang Timur melakukan 

pemeriksaan terhadap PT KRA. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap rekening koran Rabobank milik PT KRA diketahui terdapat dana 

atau aliran kas masuk dari beberapa rekening lain yang sebenarnya 

merupakan uang muka penjualan rumah. Namun pemasukan tersebut tidak 

diakui oleh PT KRA sebagai pendapatan dalam Laporan Keuangan (Laporan 

Laba rugi), Oleh karena itu  berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama 

Semarang Timur tersebut, petugas pajak (fiskus) menganggap bahwa uang 

muka penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan milik PT KRA yang 

belum dilaporkan. 

 

4.2.  Dampak yang Ditimbulkan atas Sengketa Pajak tersebut bagi PT KRA 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2012 petugas 

pajak (fiskus) melakukan pemeriksaan terhadap PT KRA dan menganggap 

bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan, yaitu berupa uang 

muka hasil penjualan rumah.Padahal uang muka tersebut bukanlah 

penghasilan milik PT KRA. PT KRA hanya bertugas untuk melakukan 

pembangunan rumah di atas tanah milik Tuan X dan menjualkannya 

kepada pembeli, sehingga uang muka atas penjualan rumah adalah 

penghasilan milik Tuan X. Namun sampai saat ini belum terjadi 

penyerahan uang muka secara langsung dari PT KRA kepada Tuan X 

dikarenakan PT KRA sedang dalam kondisi rugi sehingga tidak dapat 

melakukan penyerahan uang muka hasil penjualan rumah kepada Tuan X. 
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Dalam Laporan Laba Rugi PT KRA tidak terdapat pendapatan 

yang diakui sehingga uang muka hasil penjualan rumah tersebut diakui 

oleh PT KRA sebagai Hutang Kepada Tuan X yang tercantum dalam 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Dalam penjelasan sebelumnya telah 

disebutkan bahwa kerugian yang dialami PT KRA ini disebabkan karena 

ruko Ungaran Square yang telah dibangun oleh PT KRA tidak berhasil 

dijual atau disewakan seluruhnya sehingga masih terdapat banyak unit 

ruko yang kosong,sehingga PT KRA harus menanggungbeberapa 

pengeluaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan ruko.  

 Dampak yang ditimbulkan dari pembayaran uang muka pembelian 

rumah yang ditransfer ke rekening PT KRA yaitu petugas pajak (fiskus) akan 

menganggap uang tersebut sebagai penghasilan milik PT KRA. Kemudian 

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Semarang Timur 

terhadap rekening koran dan laporan keuangan PT KRA pada tahun 2012, 

maka dikeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Hal ini 

menimbulkan kerugian bagi PT KRA, karena dana masuk yang ditransfer ke 

rekening PT KRA tersebut sebenarnya bukan merupakan penghasilan milik 

PT KRA, sehingga PT KRA tidak seharusnya membayar pajak penghasilan 

dan sanksi adminstrasi yang ditetapkan fiskus. 

Berikut proses penyelesaian sengketa pajak PPN PT KRA dengan 

fiskus : 
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1. Pada tahun 2013 Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur melakukan 

pemeriksaan pajak terhadap PT KRA. Hasil pemeriksaan oleh KPP 

Semarang Timur telah dikeluarkan SKPKB. 

2. Untuk SKPKB PPh badan dan SKPKB PPN sudah dibayar sebesar Rp. 

669.400 pada tanggal 6 Juni 2013 dan sebesar Rp. 9.484.966,- pada 

tanggal 24 Desember 2013 oleh PT KRA sesuai dengan yang telah 

disetujui.  

3. Sedangkan yang tidak disetujui oleh PT KRA mengenai uang muka 

penjualan, maka PT KRA mengajukan keberatan karena ada perbedaan 

pendapat antara PT KRA dengan KPP Semarang Timur mengenai Uang 

Muka Penjualan apakah milik PT KRA atau Tuan X.  

4. Oleh DJP Jawa Tengah I keberatan tahun 2012 diperiksa lebih dahulu dan 

keberatan milik PT KRA ditolak. Dengan ditolaknya keberatan pada 

tahun 2012, maka PT KRA berasumsi bahwa keberatan yang diajukan 

sebelumnya pada tahun 2011 ditolak oleh DJP Jawa Tengah I. Sebelum 

dikeluarkan SPUH (Surat Pemberitahuan untuk hadir) PT KRA 

mengajukan surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan tahun 

2011 dengan alasan jika sampai keberatan ditolak oleh DJP maka PT 

KRA harus membayar sanksi administrasi dan denda kekalahan sebesar 

50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diajukan keberatan yaitu 

sebesar Rp. 3.565.005,-.  
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5. Setelah dikeluarkan surat persetujuan permohonan pencabutan keberatan 

maka PT KRA membayar kekurangan dari pokok pajak yang terutang. 

6. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maka pada 

tanggal 7 Maret 2015 PT KRA mengajukan surat permohonan 

penghapusan sanksi administrasi yang 1 (pertama) dengan jumlah pajak 

yang masih harus dibayar Rp 16.446.643 kepada DJP Jawa Tengah I 

melalui KPP Semarang Timur. Pada tanggal 18 Mei 2015 DJP 

mengeluarkan Surat keputusan penolakan nomor KEP-

1912/WPJ.10/2015-KEP-1925/WPJ.10/2015.  

7. Setelah itu PT KRA mengajukan kembali Surat Permohonan 

Penghapusan Sanksi Administrasi yang ke 2 pada tanggal 10 Agustus 

2015 tetapi permohonan PT KRA yang ke 2 tersebut juga ditolak oleh 

DJP dengan Surat Keputusan nomor KEP-631/WPJ.10.2016-KEP-

644/WPJ.10/2016 tanggal 28 Januari 2016. Alasan PT KRA mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Pajak karena kondisi perusahaan dalam keadaan 

rugi sehingga tidak sanggup untuk membayar sanksi administrasi.  

8. Pada tahun 2012 setelah dikeluarkan SPUH dan keberatan PT KRA 

ditolak dengan surat keputusan pada tanggal 17 November, berdasarkan 

surat keputusan tersebut PT KRA mengajukan banding ke Pengadilan 

Pajak karena perbedaan selisih DPP sebesar Rp. 6.364.000,- dan akhirnya 

banding pada tahun 2012 dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak 

sebesar Rp. 135.689,- yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 
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dengan dikeluarkannya surat PUT pada tanggal 12 November 2015. 

Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka PT KRA menjadikan 

keputusan tersebut sebagai landasan untuk mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Pajak. 

Tabel 4.1 Membandingkan Mengajukan Keberatan dan Menerima 

Hasilnya ( Tidak Banding) 

Tidak mengajukan 

keberatan 

Mengajukan 

keberatan dan 

menerima hasilnya 

(tidak banding) 

Banding Simpulan 

Bayar  

Rp. 16.446.643,- 

Rincian : 

Pajak yang tidak/ 

kurang bayar  

Rp. 10.154.366,- 

Sanksi administrasi 

: 

Bunga pasal 13(2) 

KUP  

Rp. 3.565.005,- 

Kenaikan pasal 

Bayar  

Rp. 24.335.264,-  

Rincian : 

SKPKB  

Rp. 16.446.643,- 

Pembahasan akhir 

disetujui  

Rp. 669.400 

Keberatan ditolak 

(sanksi 

administrasi)  

Rp. 7.888.621,- 

Bayar  

Rp. (135.689,-) 

Rincian : 

Dikompensasikan 

ke masa pajak 

berikutya 

Jika PT KRA tidak 

mengajukan keberatan maka 

harus menanggung pajak 

sebesar Rp. 16.446.643,- 

sedangkan bila mengajukan 

keberatan dan menerima 

hasilnya (tidak banding) 

maka beban pajaknya 

Rp.24.335.264,- namun bila 

mengajukan banding hasil 

akhir yang diperoleh yaitu 

PPN yang dapat 
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13(3) KUP  

Rp. 2.727.272,- 

dikompensasikan untuk masa 

pajak berikutnya. 

 

 

4.3. Hasil Penyelesaian Sengketa Pajak antara PT KRA dengan Petugas 

Pajak Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku 

 Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa PT KRA 

diberikan kuasa oleh Tuan X selaku pemilik tanah untuk membangunkan 

rumah di atas tanah miliknya kemudian melakukan penjualan atas rumah 

tersebut. Uang muka hasil penjualan rumah dibayarkan pembeli melalui 

rekening milik PT KRA dengan alasan untuk mempermudah dan 

memperlancar proses administrasi. Namun menurut pihak petugas pajak 

(fiskus) uang muka tersebut merupakan penghasilan milik PT KRA dengan 

alasan bahwa tidak terdapat aliran dana yang keluar dari rekening PT KRA 

untuk ditranfer kepada Tuan X. Dalam hal ini PT KRA memiliki alasan 

tersendiri yaitu karena kondisi keuangan PT KRA sedang dalam keadaan 

rugi. PT KRA hanya mengandalkan pendapatan dari sewa ruko di Ungaran 

Square untuk membayar biaya operasional perusahaan dan pelunasan bunga 

atas hutang di bank. Uang muka hasil penjualan rumah tersebut kemudian 

digunakan oleh PT KRA untuk membayar bunga bank (tidak termasuk pokok 

hutang) karena apabila PT KRA tidak dapat membayar bunga maka pihak 

bank akan menyita aset milik PT KRA. Jika aset milik perusahaan disita 

maka PT KRA akan mengalami banyak kerugian yaitu selain kehilangan aset, 
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PT KRA juga tidak dapat membayar hutang kepada Tuan X dan akan terjadi 

pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan perusahaan. 

Oleh karena itu, Tuan X juga tidak mempermasalahkan uang muka hasil 

penjualan rumah yang belum diserahkan oleh PT KRA tersebut. 

 Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak pada tahun 2015 

antara PT KRA selaku penggugat dengan KPP Pratama Semarang Timur 

selaku petugas pajak (fiskus), pihak PT KRA mengajukan beberapa bukti 

yaitu antara lain : 

1. Laporan Keuangan PT KRA 

 Dalam Laporan Laba Rugi PT KRA tidak terdapat pendapatan yang 

diakui.Uang muka hasil penjualan rumah sebesar Rp. 461.500.000 

diakui oleh PT KRA sebagai Hutang Kepada Tuan X yang tercantum 

dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).Hutang tersebut harus 

tetap dibayarkan oleh PT KRA kepada Tuan X apabila PT KRA 

sudah menyelesaikan permasalahan hutang dengan pihak bank. 

2. Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Dalam proses kerjasama pembangunan dan penjualan rumah, baik 

Tuan X maupun PT KRA sudah menyelesaikan segala urusan yang 

terkait dengan bidang perpajakan yang dapat dibuktikan dengan 

adanya Surat Setoran (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak yaitu 

antara lain : 
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a. PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang dibayarkan oleh Tuan X selaku pemilik tanah dan 

bangunan. 

b. PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT 

KRA atas pembangunan rumah dan telah dibayarkan oleh PT 

KRA. 

c. PPN atas penjualan rumah yang dipungut dan telah dibayarkan 

oleh PT KRA.  

3. Akta Jual Beli 

 Di dalam akta jual beli tersebut tercantum nama Tuan X sebagai 

pemilik tanah dan bangunan serta nama pembeli. Tidak terdapat 

nama Tuan Z maupun PT KRA sebagai pihak ketiga. Dalam hal ini 

membuktikan bahwa tidak terjadi pengalihan maupun penyerahan 

tanah dan bangunan dari Tuan X kepada PT KRA, sehingga 

penghasilan tersebut tidak dapat diangggap sebagai penghasilan 

milik PT KRA. 

4. Surat Perjanjian Kerjasama 

 Tuan X dan Tuan Z selaku direktur PT KRA membuat surat 

perjanjian yang sah dihadapan notaries pada tanggal 14 Agustus 

2008. Dalam surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa Tuan X 

hanya memberikan kuasa kepada Tuan Z selaku direktur PT KRA 

untuk membangunkan rumah dan kemudian menjualkannya, namun 

tanah dan bangunan tetap menjadi milik Tuan X. Dalam surat 
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perjanjian juga telah disebutkan dengan jelas harga yang disepakati 

kedua belah pihak. 

 Berdasarkan beberapa bukti tersebut, maka dalam sidang pada tahun 

2015 Pengadilan Pajak menganggap bahwa uang muka hasil 

penjualan rumah tersebut bukan merupakan penghasilan milik PT 

KRA.Sehingga dalam hal ini PT KRA menjadi pihak yang 

memenangkan sengketa pajak dengan petugas pajak (fiskus). 

   Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan PT 

KRA terhadap SKPKB yang diterbitkan fiskus sudah dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Oleh karena itu, PT KRA berhasil mengajukan keberatan 

dan diterima oleh Pengadilan Pajak. Selain itu, keputusan yang 

diberikan oleh Pengadilan Pajak tersebut sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menyebutkan 

bahwa objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun 

luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah 

kekayaan Wajib Pajak. Sehingga dalam hal ini uang muka hasil 

penjualan rumah tidak dapat dianggap sebagai penghasilan PT KRA 

karena tidak digunakan untuk konsumsi dan tidak menambah 

kekayaan PT KRA. 
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4.4. Perencanaan Pajak yang Seharusnya Dilakukan PT KRA 

 Permasalahan yang dialami oleh PT KRA disebabkan 

karena kesalahan yang tidak disadari oleh kedua belah pihak baik 

Tuan X maupun PT KRA sendiri. Oleh karena itu, pada saat dilakukan 

pemeriksaan maka petugas pajak (fiskus) menganggap bahwa uang 

muka hasil penjualan rumah merupakan penghasilan PT KRA, 

walaupun sebenarnya penghasilan tersebut adalah milik Tuan X 

selaku pemilik tanah dan bangunan. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka hal yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian 

kerjasama agar tidak menimbulkan sengketa pajak yaitu sebagai 

berikut : 

1. Uang muka penjualan rumah seharusnya langsung dibayarkan 

oleh pembeli ke rekening milik Tuan X karena uang tersebut 

memang merupakan hak dan penghasilan dari Tuan X. Dengan 

demikian tidak akan menimbulkan kesalahpahaman pihak lain 

terutama petugas pajak (fiskus). 

2. Tuan X dapat melaporkan uang muka hasil penjualan rumah 

sebagai penghasilanserta tanah dan bangunan sebagai harta 

dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan miliknya. Hal ini 

juga menjadi salah satu cara untuk menghindari terjadinya 

sengketa, karena penghasilan dan harta sudah dilaporkan sendiri 

oleh Tuan X. 



48 

 

3. Apabila PT KRA mempunyai hutang namun tidak sanggup 

membayar hutang tersebut sebaiknya PT KRA meminjam secara 

langsung kepada Tuan X atau dengan cara menggadaikan aset 

miliknya. Sehingga dalam hal ini PT KRA tidak menggunakan 

uang yang seharusnya bukan miliknya atau bukan merupakan 

penghasilan PT KRA untuk membayar hutang dan justru 

menimbulkanatau menambah hutang baru yaitu hutang kepada 

Tuan X. 

Dengan melakukan beberapa cara di atas maka dampaknya 

bagi kewajiban perpajakan PT KRA yaitu uang muka hasil 

penjualan rumah tidak akan dianggap sebagai penghasilan PT KRA 

sehingga PT KRA tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 

dan tidak akan dikenakan sanksi administrasi karena dianggap 

tidak melaporkan penghasilan. Selain itu dampak bagi Tuan X 

yaitu Tuan X dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan 

benar atas penghasilan yang diterimanya dari uang muka hasil 

penjualan rumah. Tuan X dapat mengakui penghasilan tersebut 

sebagai pendapatan dan melaporkannya dalam SPT Tahunan serta 

Tuan X dapat membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas uang muka 

hasil penjualan rumah yang diterimanya tersebut. 

 

 

 




