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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

       Dalam sebuah negara, pajak merupakan salah satu unsur penting yang tidak 

dapat terpisahkan. Pajak menjadi salah satu unsur penerimaan yang digunakan 

bagi pembangunan sebuah negara. Di Indonesia, peranan penting dari pajak masih 

tidak terbantahkan. Dalam setiap pembuatan APBN (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara), pajak menyumbang kontribusi terbesar yaitu selalu berada di 

atas 80 persen dari total pemasukan negara. Hukum perpajakan di Indonesia, 

dalam pasal 1 undang-undang no 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa “Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

       Pengertian mengenai pajak juga telah banyak dinyatakan oleh para ahli. Salah 

satu nya dinyatakan oleh Adriani yaitu sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”
1
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Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Keduapuluh tiga, PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2013, hlm 2 
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       Mereka yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dinamakan sebagai 

wajib pajak. Wajib pajak sebagaimana dijelaskan di pasal 1 dalam Undang-

undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

adalah sebagai berikut “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

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

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”       

       Dalam melakukan pemungutan pajak, beberapa asas dasar harus dipegang 

teguh. Asas-asas atau prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Prinsip Keadilan 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Prinsip Yuridis) 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Prinsip Ekonomi) 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Prinsip Finansial) 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 

       Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pajak memiliki sebuah 

karakteristik khusus di dalamnya, yaitu merupakan kontribusi wajib yang terutang 

oleh warga negara dan bersifat memaksa serta dilindungi oleh sebuah Undang-

undang. Dari karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa penolakan terhadap 

pembayaran pajak sama dengan sebuah perbuatan melanggar hukum. 

       Di indonesia, pajak sendiri telah mengalami berbagai perkembangan penting 

sejak pertama kali dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Periode penting 

dalam perkembangan perpajakan di Indonesia terjadi pada tahun 1983, dimana 

pada tahun tersebut terjadi sebuah reformasi perpajakan yang imbasnya antara lain 

pada perubahan sistem pemungutan pajak yang berlaku. Sejak terjadinya 
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reformasi perpajakan, maka sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menganut 

Official Assesment berubah menjadi Self Assesment.  

       Undang-undang perpajakan di Indonesia telah memberikan pengaturan yang 

jelas mengenai berbagai jenis pajak yang berlaku. Tidak hanya undang-undang, 

pengaturan perpajakan sendiri juga ditunjang dengan berbagai Peraturan 

Pemerintah sampai dengan berbagai peraturan menteri yang berlaku. Dari sekian 

jenis pajak yang berlaku, pajak pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax 

merupakan salah satu jenis pajak yang sering dijumpai di dalam dunia usaha. 

Adriani menyatakan bahwa pajak dibedakan atas yang bersifat subjektif dan 

objektif.
2
 Dalam pajak subjektif, sebuah kewajiban pajak muncul didasarkan pada 

keadaan subjek pajaknya. Berbeda hal nya dengan pajak objektif, kewajiban pajak 

ini muncul didasarkan pada keadaan objek pajaknya. Dari definisi ini jelas bahwa 

Pajak pertambahan nilai merupakan sebuah jenis pajak bersifat objektif. Pajak 

pertambahan nilai merupakan sebuah pajak tidak langsung, dimana dalam 

pemungutannya dilakukan oleh penjual dan merupakan tanggungan dari end 

user.
3
 Penjelasan serupa juga dinyatakan oleh Haula Rosdiana yaitu menyatakan 

bahwa PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut beberapa kali atas dasar 

nilai tambah yang muncul pada semua jalur distribusi dan produksi. Pajak ini 

dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan 

distribusi.
4
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Santoso Brotodihardjo, Op.Cit., hlm 2. 

       
3
Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan kesepuluh, Edisi Revisi, Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Untung Sukardji I), hlm 22 
       

4
Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Putranti, Teori Pajak Pertambahan Nilai, 

Cetakan kesatu, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 65   
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       Pajak Pertambahan Nilai memiliki sebuah kriteria dalam penerapannya yaitu 

mengharuskan wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

Pengertian pengusaha kena pajak sebagaimana dinyatakan di pasal 1 dalam 

Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan adalah sebagai berikut “Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 

dan perubahannya”. Kriteria mengenai pengusaha kena pajak juga disebutkan 

dalam pasal 3A dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 yang menyatakan 

sebagai berikut : 

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha 

kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib 

memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan atas barang mewah yang terutang. 

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena 

pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

 

       Pengusaha kecil disini meskipun tidak dikenai PPN, akan tetapi tetap dapat 

memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pengukuhan sebagai 

pengusaha kena pajak disini merupakan sebuah hal yang sifatnya optional. 

Penentuan sebagai pengusaha kecil berkaitan erat dengan peredaran usaha yang 

dimiliki. Batasan peredaran usaha untuk dikategorikan sebagai pengusaha kecil 

dinyatakan di dalam pasal 1 Peraturan menteri keuangan no 197/PMK.03/2013. 

Selama seorang pengusaha memiliki jumlah penyerahan atau peredaran usaha di 

bawah Rp 4.800.000.000 selama setahun, maka tidak diwajibkan untuk 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menggunakan pajak pertambahan 
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nilai dalam penyerahannya. Tidak diwajibkan disini mengandung makna bahwa 

sifatnya adalah optional sehingga diperbolehkan jika menghendaki untuk 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengukuhan sebagai pengusaha kena 

pajak akan menimbulkan sebuah kewajiban baru di bidang pajak pertambahan 

nilai. Menurut Untung Sukardji, kewajiban wajib pajak ketika dikukuhkan 

menjadi pengusaha kena pajak adalah :
 
 

a. Memungut pajak yang terutang.  

b. Menyetor pajak yang terutang.Untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang 

disetor maka harus ada catatan mengenai perolehan atau peredaran usaha.  

c. Melaporkan pajak yang terutang. Dilakukan dengan cara melakukan 

pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN.
5
 

      

       Dari sisi hak, ketika menjadi pengusaha kena pajak adalah : a) Mengkreditkan 

pajak masukan; b) Kompensasi dan/ atau Restitusi atas kelebihan pajak; c) 

Mengajukan keberatan/ banding.
6
 

       Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa seorang pengusaha kena pajak 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hal berikutnya yang perlu 

juga untuk dipahami adalah bagaimana sanksi yang diterapkan. Sanksi 

sehubungan dengan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dapat dikategorikan 

sebagai berikut : a) Sanksi atas kewajiban melaporkan kegiatan usaha; b) Sanksi 

atas kewajiban memungut PPN dan membuat faktur pajak; c) Sanksi atas 

kewajiban menyetorkan PPN; d) Sanksi atas kewajiban melaporkan SPT Masa 

PPN.
7
 

                                                           
       

5
Untung Sukardji I, Op.Cit., hlm 181                

       
6
Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Putranti, Op.Cit., hlm 230  

       
7
Ibid. 
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       Objek pajak pertambahan nilai menurut pasal 4 dalam Undang-undang nomor 

42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai yaitu : 

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha 

b. Impor barang kena pajak 

c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha 

d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean 

e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean 

f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak 

g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak 

h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak 

 

       Sedangkan jenis barang yang tidak dikenai pajak menurut pasal 4A dalam 

Undang-undang nomor 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumbernya 

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang 

diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering 

d. Uang, emas, batangan, dan surat berharga 

 

       Dalam perkembangannya, agar pajak ini tidak memberatkan masyarakat 

secara umum maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam 

pelaksanaannya. Kebijakan tersebut antara lain adalah memberi Fasilitas di bidang 

PPN. Fasilitas pajak pertambahan nilai merupakan sebuah fasilitas perpajakan 

yang diberikan untuk menjamin keberhasilan sektor ekonomi nasional berprioritas 

tinggi, mendorong perkembangan usaha dan daya saing nasional.
8         

                                                           
       

8
Untung Sukardji I, Op.Cit., hlm 623  
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       Bentuk fasilitas bagi pengenaan pajak pertambahan nilai, dinyatakan di dalam 

pasal 16B UU no 42 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :  

a. Tidak dipungut 

Pajak pertambahan nilai tidak dipungut akan tetapi atas pajak masukan 

yang diperoleh dapat dikreditkan. 

b. Dibebaskan 

Pajak pertambahan nilai dibebaskan akan tetapi atas pajak masukan yang 

diperoleh tidak dapat dikreditkan. 

 

       Khusus untuk fasilitas pembebasan, fasilitas ini diberikan terhadap barang-

barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang strategis. Ketentuan mengenai 

fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai sendiri telah beberapa kali 

mengalami perubahan. Pengaturan terakhir mengenai fasilitas pembebasan ini 

terdapat pada Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2007. Jenis-jenis barang yang 

memperoleh fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Impor 

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan 

terpasang maupun terlepas 

2. Bahan baku makanan ternak, unggas, ikan 

3. Bibit/ benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 

penangkaran, atau perikanan 

b. Penyerahan 

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan 

terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang 

2. Bahan baku makanan ternak, unggas, ikan 

3. Barang hasil pertanian oleh petani/kelompok petani 

4. Bibit/ benih dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 

penangkaran, atau perikanan 

5. Air bersih melalui pipa oleh PAM 

6. Listrik kecuali untuk rumah > 6.600 watt.
9
 

 

                                                           
       

9
Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2012 (Selanjutnya disingkat Untung Sukardji II), hlm 229  
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       Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2007, salah satu barang 

strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah barang hasil pertanian, 

perkebunan dan kehutanan. Dalam perkembangannya, pengenaan PPN atas 

kelompok barang tersebut kemudian terbagi menjadi 2 yaitu yang sifatnya tidak 

dikenakan dan yang sifatnya dibebaskan. Sebagaimana dinyatakan dalam 

penjelasan pasal 16B dalam UU No 42 tahun 2009, pemberian fasilitas 

dibebaskan ini tujuannya tidak lain adalah mendorong perkembangan dunia usaha 

dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta 

memperlancar pembangunan nasional. Pembebasan atas pajak pertambahan nilai 

pada komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan sebenarnya telah diatur di 

dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2007. Pengaturan atas komoditi 

pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah sebagai berikut : 

    Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah: 

c. barang hasil pertanian; 

 

2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di 

bidang: 

a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 

b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau 

c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, 

diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang 

diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau 

mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 2 
2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: 

    (c) barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 

huruf c; d. dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

 

       Dari penjelasan yang diberikan di atas maka dapat dipahami bahwa 

sesungguhnya barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan merupakan 
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bentuk barang kena pajak tertentu yang sifatnya strategis. Apabila dicermati lebih 

lanjut, barang hasil pertanian sebenarnya tidak hanya pada hasil pertanian, 

perkebunan dan kehutanan saja. Akan tetapi sebenarnya mencakup pula 

peternakan, perburuan, penangkapan, penangkaran, dan perikanan.
10

 

       Penerapan fasilitas pembebasan PPN atas barang strategis, pada kenyataannya 

ternyata telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu 

mereka yang tidak setuju dengan fasilitas pembebasan tersebut melakukan 

berbagai cara untuk menolaknya. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan 

Uji Materiil atas ketentuan yang berlaku dan salah satu kasus yang sedang 

menjadi perbincangan hangat saat ini adalah terkait dikabulkannya uji materiil 

untuk pencabutan fasilitas pembebasan PPN pada beberapa barang hasil pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan.      

       Uji Materiil disini diajukan oleh kamar dagang dan industri (KADIN) yang 

mana hal tersebut disetujui oleh Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Putusan 

MA no 70P/HUM/2013 yang isinya menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1 huruf c, 

pasal 1 ayat 2 huruf a, pasal 2 ayat 1 huruf f, dan pasal 2 ayat 2 huruf c dalam PP 

31 tahun 2007 bertentangan dengan UU no 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak sah dan tidak berlaku umum. 

Pertimbangan hukum yang digunakan disini antara lain adalah secara substansi 

pasal-pasal terkait pembebasan PPN di dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 

2007 telah bertentangan dengan pasal 1A ayat (1) huruf a, pasal 4A, pasal 7 ayat 

(2), pasal 9 ayat (2), serta pasal 16B ayat (1) dalam Undang-undang No 42 tahun 

                                                           
       

10
Ahmad Yani, Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, 

Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 70  
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2009 tentang pajak pertambahan nilai. Atas dikabulkannya uji materiil tersebut, 

maka hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai perlunya aspek 

ekonomis untuk dikaji kembali mengingat salah satu asas pemungutan pajak ialah 

bersifat ekonomis.
11

 Asas ekonomis disini maksudnya adalah pengenaan pajak 

tidak boleh sampai mengganggu keseimbangan dan mengganggu kehidupan 

ekonomi. Oleh karena itu, apakah efek dari pencabutan pembebasan tersebut telah 

dipertimbangkan dengan matang mengingat hal tersebut berakibat pada semakin 

meningkatnya harga komoditi tersebut. Padahal pada kondisi saat ini penguatan 

sektor non formal seperti sektor agraris merupakan prioritas utama untuk 

mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara agraris. Fokus pada sektor 

agraris ini bahkan juga dinyatakan secara jelas oleh Jokowi selaku presiden 

terpilih dalam pemilu 2014. Jika kemudian fasilitas pembebasan tersebut dicabut 

bukankah hal tersebut justru akan menjadi penghambat untuk meningkatkan 

kembali sektor agraris sekaligus menyebabkan gejolak pada perekonomian akibat 

semakin naiknya harga komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan tersebut. 

Apalagi penguatan pasar domestik menjelang berlakunya MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN) menjadi hal mutlak yang perlu untuk dilakukan. Oleh karena 

itu, tidak sedikit pula yang mencibir bahwa munculnya putusan tersebut tidak 

mempertimbangkan aspek kepentingan bersama dan lebih pada kepentingan 

sebagian kelompok yang dalam hal ini diwakili oleh KADIN. 

       Hal selanjutnya yang perlu dievaluasi kembali adalah mengenai benar 

tidaknya pembebasan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan sudah 

                                                           
       

11
Mardiasmo, Perpajakan; Edisi Revisi 2011, Edisi ke tujuh belas, Andi, Yogyakarta, 2011, 

hlm. 2 
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sejauh mana perlindungan undang-undang maupun peraturan yang berlaku atas 

fasilitas pembebasan pada jenis komoditi tersebut. Sekiranya hal tersebut menjadi 

isu penting yang perlu untuk dikaji lebih dalam.        

       Fakta yang disajikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

ulang mengenai penerbitan Putusan MA no 70P/HUM/2013. Mengingat 

penerbitan putusan ini telah memberikan ketidakadilan bagi kalangan pelaku 

usaha secara umum dan memiliki dampak cukup masif pada sektor perekonomian 

terutama pada sektor agrobisnis. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan apa yang disajikan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan 

penting yang dapat menjadi rumusan masalah terkait pembahasan atas Putusan 

MA no 70P/HUM/2013 yaitu : 

a) Apa Ratio Legis dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibebaskan maupun 

tidak dibebaskan bagi wajib pajak secara umum ? 

b) Apakah dibenarkan Putusan MA no 70P/HUM/2013 yang menerima 

Judicial Review yang diajukan oleh KADIN terkait pencabutan fasilitas 

pembebasan PPN atas hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan ? 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

     Penulisan karya tulis ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Tujuan Akademis : 

Penulisan karya tulis ini menjadi salah satu syarat dalam mencapai gelar 

Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya 
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b. Tujuan Praktis  

 Mendalami akibat yang ditimbulkan terkait pencabutan atas 

pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pertanian, 

kehutanan, dan perkebunan 

 Memahami mengenai filosofi dari pemberian fasilitas pembebasan 

pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang tertentu yang bersifat 

strategis 

 Memahami Putusan MA No 70P/HUM/2013 terkait pencabutan 

fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk 

pertanian, kehutanan, dan perkebunan 

  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

    Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :  

a. Manfaat Akademis  : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada 

bidang hukum pajak, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai 

dampak positif dan negatif dari diterbitkannya Putusan MA No 

70P/HUM/2013.  
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b. Manfaat Praktis : 

 Memberikan pemahaman mengenai dikabulkannya judicial review oleh 

KADIN terkait pencabutan pembebasan PPN atas hasil pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan  

 Menambah wawasan terkait berbagai perubahan atas PP No 31 tahun 

2007 pasca terbitnya Putusan MA no 70P/HUM/2013.  

 Memberi referensi dan pertimbangan bagi dinas dan pihak terkait, 

ketika Putusan MA no 70P/HUM/2013 akan diterapakan di dalam dunia 

perpajakan saat ini.   

 

1.5 METODE PENELITIAN 

1.5.1 Tipe Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

yuridis normatif. Artinya penelitian ini dilakukan melalui aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. 

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan disini akan berkaitan dengan 

prinsip dan norma yang menjadi pertimbangan hukum untuk penerbitan Putusan 

MA no 70P/HUM/2013.   

 

1.5.2 Pendekatan 

       Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum 

normatif, maka penulis memakai tiga pendekatan. Pendekatan tersebut adalah 

pendekatan perundang-undangan (statutes Approach), pendekatan konsep 
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(conceptual approach), pendekatan kasus (case Study). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan serta penormaan yang menjadi 

pertimbangan hukum untuk diterbitkannya Putusan MA no 70P/HUM/2013. 

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar pemberian 

fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas hasil pertanian, kehutanan, dan 

perkebunan. Penggunaan pendekatan kasus berarti bahwa penulisan karya ilmiah 

ini melakukan penelaahan terhadap kasus yang sudah diputus mahkamah agung 

atau bersifat inkracht. Pendekatan yang digunakan ini, akan menganalisis secara 

spesifik terkait dengan reasoning atau pertimbangan hukum dari diterbitkannya 

Putusan MA no 70P/HUM/2013. Apakah memang pertimbangan hukum yang 

dibuat tersebut telah sesuai untuk penerbitan putusan tersebut. 

 

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum 

       Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber penelitian hukum terdiri 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan 

hukum ini diperoleh dalam bentuk perundang-undangan, catatan resmi, risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum 

sekunder berupa publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, 
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jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.
12

 Bahan hukum 

primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan hukum primer yaitu : 

 UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

 UU no 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan 

 UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

 Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 2007 tentang impor dan 

atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis 

yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai  

 Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2001 tentang impor dan 

atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis 

yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai 

 Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 1994 tentang pelaksanaan 

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan 

nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah 

sebagaimana telah diubah dengan UU no 11 Tahun 1994 

 Peraturan Pemerintah (PP) No 144 tahun 2000 tentang jenis 

barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/ 2013 tentang 

Batasan Pengusaha Kecil 

                                                           
       

12
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan kesepuluh, Prenamedia Group, Jakarta, 

2015, hlm 181  
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 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu. 

 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang 

Pelaksanaan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 

70P/HUM/2013 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil 

pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan 

pemerintah nomor 31 tahun 2007 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme  

 Peraturan Menteri Pertanian nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 

tentang Pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan 

kelompok tani 

 Putusan MA No 70P/HUM/2013 tentang pencabutan atas fasilitas 

pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk 

pertanian, perkebunan, dan kehutanan 

 

2. Bahan hukum sekunder yaitu : 

 Artikel-artikel 

 Literatur/ buku yang terkait permasalahan yang akan diteliti 

 Hasil karya ilmiah para sarjana 

 Internet 
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1.5.4 Langkah Penelitian 

1.5.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum 

       Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan. 

Dalam melaksanakan studi ini, pertama-tama dilakukan inventarisasi atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penulisan tesis ini. 

Setelah itu dilakukan langkah klasifikasi, artinya disini dilakukan pemilahan atas 

bahan hukum yang penting dan sangat perlu digunakan dalam membahas rumusan 

masalah yang ada. Langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi dengan 

menyusun peraturan perundang-undangan secara hirarki untuk mudah dalam 

memahami.  

 

1.5.4.2 Langkah Analisis 

       Mengingat tipe penelitian yang digunakan disini adalah yuridis normatif, 

maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Deduktif disini 

mengandung makna bahwa analisis data akan dilakukan dari yang bersifat umum 

karena menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur yang bersifat 

umum. Kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban 

yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan 

penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran 

yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah 

penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang saling 

berhubungan di dalam undang-undang. 



18 
 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab 

sebagai berikut ini : 

BAB 1; Pendahuluan.  

Bab ini merupakan awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang 

keberadaan putusan MA No 70P/HUM/2013 tentang pencabutan fasilitas 

pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk pertanian, perkebunan, 

dan kehutanan. Putusan ini dibahas mengingat pentingnya pajak pertambahan 

nilai (PPN) bagi negara dimana sektor pertanian merupakan salah satu prioritas 

penting di Indonesia. Selanjtunya dikemukakan pula rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan metoda penelitian dengan menggunakan tipe yuridis normatif 

dimana penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka.  

 

BAB 2; PPN sebagai Pajak Konsumsi yang bersifat Netral. 

Bab ini mengemukakan pengertian, tujuan, dan filosofi pajak pertambahan nilai 

(PPN) yang dikenakan secara umum. Mengapa pajak pertambahan nilai tersebut 

penting bagi pemasukan kas negara. Apa akibat dari adanya fasilitas pembebasan 

pajak pertambahan nilai tersebut. 

 

BAB 3; Perkembangan agrobisnis yang terhambat akibat diterbitkannya 

putusan MA Nomor 70P/HUM/2013. 

Bab ini diawali dengan kronologis kasus judicial review terkait pencabutan 

fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas hasil pertanian, perkebunan dan 
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kehutanan sampai ke mahkamah agung. Putusan MA no 70P/HUM/2013 telah 

menerima judicial review yang diajukan oleh KADIN. Hal ini yang akan 

dianalisis kebenarannya maupun dampak negatifnya. 

 

BAB 4; Penutup. 

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban singkat atas 

analisis rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 1 di atas. 

Sedangkan saran, mengingat hukum adalah bersifat preskriptif tentunya 

memberikan input/ masukan terkait dengan hal yang sama untuk dimasa depan 

yang harus diperhatikan oleh Direktorat jenderal pajak dan KADIN. 
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BAB II 

PPN SEBAGAI PAJAK KONSUMSI YANG BERSIFAT NETRAL 

 

2.1 Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia 

       Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang sebenarnya merupakan 

salah satu bagian dari reformasi perpajakan nasional yang terjadi pada tahun 1983. 

Pajak pertambahan nilai diadopsi di Indonesia pada tanggal 1 April 1985 dan 

sifatnya adalah menggantikan pajak penjualan (PPn) yang telah berlaku sejak 

tahun 1951. Pertimbangan utama yang digunakan dalam pemberlakuan pajak 

pertambahan nilai adalah pada sistem pemungutannya yang dirasa lebih adil dan 

tidak memberatkan. Dari sudut ilmu hukum, pajak ini menempatkan kedudukan 

pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke 

kas negara pada pihak-pihak yang berbeda.
13

 PPN berbedan dengan jenis pajak 

penjualan (PPn) yang berlaku sejak tahun 1951. Jenis pajak ini sifatnya adalah 

dipungut pada setiap jalur mata rantai distribusi sehingga memiliki karakteristik 

kumulatif/ bertingkat yang kemudian berakibat harga dari suatu jenis produk 

menjadi jauh lebih mahal ketika sampai pada end user. Kelemahan dari pajak 

penjualan ini secara lebih jelas adalah sebagai berikut : 

1. Adanya pajak berganda 

2. Tarif beragam sehingga susah dalam pelaksanaannya 

3. Tidak mendorong ekspor 

                                                           
       

13
Untung Sukardji II, Op.Cit., hlm 1 
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4. Belum dapat mengatasi penyelundupan
14

 

       Kelemahan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk digunakannya 

skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertuang dalam UU nomor 8 tahun 

1983. Pajak Pertambahan Nilai dinilai memiliki beberapa kelebihan untuk 

mengatasi kelemahan yang ada pada pajak penjualan yaitu : 

1. Menghilangkan pajak berganda 

2. Tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya 

3. Netral dalam persaingan dalam negeri 

4. Netral dalam perdagangan internasional 

5. Netral dalam pola konsumsi 

6. Dapat mendorong ekspor
15

 

       Undang-undang yang mengatur Pajak pertambahan nilai sendiri, dalam 

perjalanannya telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukan pada 

tahun 1985 melalui UU nomor 8 Tahun 1983. Perubahan tersebut terjadi mulai 1 

Januari 1995 diubah dengan UU nomor 11 Tahun 1994, kedua terjadi mulai 1 

Januari 2001 diubah dengan UU nomor 18 Tahun 2000, dan ketiga terjadi mulai 1 

April 2010 diubah dengan UU nomor 42 Tahun 2009. Perubahan beberapa kali ini 

sekaligus memberikan makna bahwa dengan segala kelebihan nya, Pajak 

Pertambahan Nilai masih memerlukan berbagai penyempurnaan.  

       Perihal mengenai objek yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur 

secara jelas pada pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 dimana dari penjelasan pasal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya PPN dikenakan untuk 

semua barang dan jasa, hanya saja dalam penerapannya tetap saja terdapat 

beberapa pengecualian untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam hal 

                                                           
       

14
Mardiasmo, Op.Cit., hlm 293 

       
15

Ibid. 
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tarif yang digunakan, sampai dengan saat ini tidak ada perubahan yaitu masih 

menggunakan tarif tunggal sebesar 10%. Bagi mereka yang diwajibkan untuk 

melakukan pemungutan PPN sebesar 10% tersebut dinamakan pengusaha kena 

pajak (PKP). Pengusaha kena pajak disini memiliki kewajiban untuk menerbitkan 

sebuah bukti pemungutan berupa faktur pajak. Faktur pajak yang dimaksud 

tersebut sesuai ketentuan harus dibuat pada : 

a. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak 

b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa 

kena pajak 

c. Saat penerimaan termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan 

d. Saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
16

 

 

       Pengukuhan atau penentuan untuk menjadi pengusaha kena pajak sendiri 

dilakukan berdasar batasan tertentu/Threshold yang ditentukan oleh peraturan 

turunan berupa keputusan menteri keuangan. Dimana sebelum tahun 2014, 

batasan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah mereka yang 

memiliki omzet atau peredaran usaha sejumlah Rp 600 juta setahun. Akan tetapi 

sejak 1 Januari tahun 2014, batasan tersebut kemudian diubah menjadi Rp 4,8 

Miliar setahun. Perubahan ini tentu saja membuat adanya potential loss bagi 

negara, akan tetapi tujuan lebih jauhnya adalah untuk mendukung sektor UKM 

sehingga lebih mampu bersaing dan mau berkontribusi lebih dalam bidang 

perpajakan. Peraturan menteri keuangan memang memberikan batasan dalam 

bentuk jumlah omzet untuk menentukan kapan wajib pajak dikukuhkan menjadi 

pengusaha kena pajak, akan tetapi pada dasarnya penentuan untuk menjadi 

                                                           
       

16
Mardiasmo, Op.Cit., hlm 310 
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pengusaha kena pajak juga dapat dilakukan atas keinginan dari wajib pajak yang 

bersangkutan. Pengusaha kena pajak yang dikukuhkan berdasarkan keinginan 

disini maksudnya adalah penentuannya tidak mengacu pada omzet yang 

disyaratkan dalam keputusan menteri keuangan. 

       Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai sampai saat ini juga banyak ditunjang 

dengan berbagai peraturan pendukung mulai dari Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Menteri Keuangan, sampai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak. 

Pemberlakuan berbagai peraturan pendukung tersebut ditujukan tidak lain adalah 

untuk  untuk dapat menyesuaikan dengan setiap perkembangan yang ada pada 

dunia usaha. Berbagai peraturan dan Undang-udang yang berlaku tersebut pada 

akhirnya juga belum mampu mengatasi seluruh permasalahan terkait 

pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu permasalahan serius yang 

seringkali muncul terkait pajak pertambahan Nilai adalah maraknya kasus faktur 

pajak fiktif. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan atas PPN yang harus 

dikeluarkan oleh mereka yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Faktur pajak 

bagi sisi penerbit menjadi sebuah faktur pajak keluaran dan bagi sisi pembeli atau 

penerima merupakan faktur pajak masukan. Mengacu pada skema pemungutan 

PPN, maka PPN yang harus disetor ke negara adalah sejumlah selisih antara pajak 

keluaran dan masukan yang dimiliki. Adakalanya karena kondisi pemungutan 

pajak pertambahan nilai yang belum bisa merata (tidak semua mau menerapkan), 

pajak masukan yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak cenderung jauh lebih 

kecil dari pajak keluaran yang dimiliki. Dalam kondisi ini, umumnya mereka akan 

mencari cara agar tidak membayar PPN terlalu besar sehingga digunakanlah opsi 
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membeli faktur pajak fikstif. Kencenderungan serupa bisa juga terjadi pada sisi 

penerbitnya, dimana bagi mereka yang terjadi justru sebaliknya yaitu lebih banyak 

pajak masukan dibandingkan pajak keluaran. 

       Istilah faktur pajak fiktif tidak ada dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan Indonesia sehingga kemudian diganti istilahnya menjadi faktur pajak 

dengan transaksi tidak sebenarnya.
17

 Banyak oknum yang terlibat dalam kasus 

semacam ini telah dijatuhi hukuman, akan tetapi ternyata efek jera tetap tidak 

begitu berpengaruh sehingga permasalahan ini masih dapat muncul setiap saat. 

Selain Faktur pajak fiktif, sebenarnya masih banyak lagi masalah yang timbul 

dalam pelaksanaan pajak pertambahan nilai yaitu mulai dari sosialisasi yang 

belum memadai, belum siapnya sarana dan prasarana, serta faktor edukasi 

terutama bagi para pengusaha yang ada di sektor UKM (Usaha Kecil dan 

Menengah). Sektor UKM sering disorot dalam hal pemungutan PPN dan lebih 

jauh lagi pemungutan pajak secara umum. Data dari kementrian KUKM 

(Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) memperkirakan kontribusi KUKM bisa 

mencapai 57% dari produk domestik bruto dengan jumlah unit usaha mencapai 55 

juta unit.
18

 Angka tersebut memberikan gambaran bahwa sesungguhnya masih 

terdapat potensi pajak dalam jumlah besar yang belum dapat ditangani dengan 

baik di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya seperti mengeluarkan peraturan yang bersifat 

mendorong perkembangan UKM serta memfasilitasi mereka dalam membayar 

                                                           
       

17
Fidel Carofin, Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan, Cetakan 1, PT. Carofin 

Media, Jakarta, 2015, hlm 153. 

       
18

Ratna Anjarwati, PPh Final 1% untuk UMKM, Cetakan pertama, Pustaka Baru Press, 

Yogyakarta, hlm 48. 
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pajak. Kebijakan dalam hal PPN Misalnya adalah melalui penerbitan PMK 

Nomor 197/PMK.03/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa batasan untuk 

dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dinaikkan menjadi Rp 4,8 Miliar 

setahun. Penerbitan ketentuan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari 

kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

pengenaan PPh bersifat final bagi pengusaha kecil. Dua kebijakan ini bertujuan 

untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi sektor UKM agar dapat 

berkontribusi lebih di bidang perpajakan mengingat seperti dinyatakan 

sebelumnya bahwa sebagian besar pelaku usaha UKM seringkali tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan sehingga penyederhanaan menjadi 

salah satu solusinya. UKM merupakan salah satu pilar penyokong ekonomi di 

Indonesia, akan tetapi justru potensi pemungutan pajak khususnya PPN juga 

banyak hilang dan tidak tertagih. Langkah pemerintah yang mengubah batasan 

pengusaha kena pajak menjadi salah satu perubahan penting dalam sejarah 

pemungutan PPN di Indonesia. Dampak dari hal tersebut sangat luas, salah 

satunya adalah banyak wajib pajak yang memperoleh pencabutan atas status 

pengusaha kena pajak yang dimilikinya sehingga secara tidak langsung berakibat 

pula pada hilang nya kontribusi PPN yang seharusnya dapat diperoleh oleh 

negara. 

       

2.2 Asas Pemungutan dari PPN sebagai pajak Netral 

       Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi yang 

mencerminkan sebuah realisasi dan bukan mencerminkan sebuah kemampuan beli 
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seperti halnya yang ada pada pajak penghasilan (PPh).
19

 PPN sebagai pajak atas 

konsumsi membuatnya dikenakan tanpa melihat kemampuan ekonomis dari 

subjek nya. Pengenaannya juga diperlakukan secara sama/ equally untuk semua 

orang. Pengenaan yang sama tanpa melihat kemampuan ekonomis inilah yang 

kemudian menjadi dasar untuk menyatakan bahwa PPN merupakan jenis pajak 

yang memiliki karakter netral. Karakter netral ini mengandung arti bahwa Pajak 

Pertambahan Nilai mampu merealisasi dirinya netral dalam dunia perdagangan 

baik di domestik dan internasional. Pemberlakuan pajak ini tidak dimaksudkan 

untuk mempengaruhi maupun mengurangi daya saing yang ada pada dunia usaha. 

Sejalan dengan karakter netral tersebut, secara filosofi PPN memang seharusnya 

dikenakan atas setiap konsumsi barang maupun jasa tanpa ada pengecualian. 

Tujuannya tidak lain adalah agar netralitas tersebut benar-benar dapat terwujud 

secara nyata.
20

  

       Netralitas memang menjadi hal utama yang ingin dijaga dalam pemberlakuan 

PPN, akan tetapi karakter netral tersebut pada kenyataannya juga memerlukan 

pertimbangan khusus untuk dapat dijalankan secara penuh. Berbagai teori 

perpajakan, pada dasarnya juga mendukung konsep netralitas ini demi mendukung 

adanya keadilan secara vertikal yaitu keadilan bagi mereka yang berada pada 

kelas yang berbeda dan keadilan horizontal yaitu keadilan bagi mereka yang 

berada pada keadaan yang serupa.
21

 Berkaca dari hal tersebut, ketika netralitas 

absolut tidak mampu menciptakan keadilan vertikal dan horizontal maka 

                                                           
       

19
 Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Putranti, Op.Cit., hlm 3 

       
20

Untung Sukardji I, Op.Cit., hlm 13 

       
21

Widi Widodo, Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak, Cetakan kesatu, Alfabeta, Bandung, 

2010, hal 110 
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pemberlakuan netralitas perlu untuk dikaji ulang. Asas pemungutan PPN sendiri 

juga diupayakan untuk tidak malah mengurangi kemudahan dalam administrasi 

sehingga cenderung menimbulkan cost yang tinggi. Apabila hal semacam tersebut 

terjadi, maka pada gilirannya akan berakibat regresivitas dari PPN akan menjadi 

semakin besar. Regresivitas mengacu pada kondisi dimana pengenaan pajak akan 

menjadi semakin besar apabila masuk dalam kelas/ tingkat yang lebih bawah. 

Permasalahan dalam netralitas inilah yang kemudian digunakan dalam 

pemberlakuan berbagai pengecualian dan fasilitas untuk PPN. Tujuan utama dari 

pemberlakuan fasilitas ini tidak lain adalah agar supaya netralitas PPN tetap dapat 

dijalankan namun sesuai dengan kondisi yang ada mengingat karakteristik netral 

tersebut yang menjadi salah satu kelebihan PPN jika dibandingkan dengan pajak 

penjualan (PPn) yang dahulu pernah berjalan.    

 

2.3 Fasilitas PPN sebagai bentuk netralitas  

       Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa netralitas PPN merupakan sebuah 

tujuan yang ingin dicapai dalam pemberlakuan sistem pemungutan PPN. Akan 

tetapi netralitas tersebut pada kenyataannya tidak bisa diterapkan secara penuh 

dan absolut mengingat kondisi yang ada belum tentu mendukung hal tersebut. 

Apabila pengenaan PPN kemudian menimbulkan distorsi ekonomi dan 

regresivitas yang semakin besar, maka hal tersebut justru akan bertentangan 

dengan asas dasar pemungutan pajak sebagaimana yang dinyatakan oleh Adam 

Smith yaitu terkait dengan asas kemudahan. Ketika pemungutan pajak 

bertentangan pajak bertentangan dengan asas dasar, maka tentu saja keadilan 
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vertikal dan horizontal menjadi tidak dapat diciptakan. Tidak adanya keadilan 

dalam pemungutan pajak, lebih jauh lagi akan membuat orang atau dalam hal ini 

wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajak yang mereka miliki. Tidak 

adanya netralitas yang absolut inilah yang kemudian menjadi dasar adanya 

pemberian fasilitas di bidang perpajakan. 

       Fasilitas dalam pemungutan PPN sebenarnya telah ada sejak 1 Januari 1995 

dimana pada saat itu fasilitas yang diberikan adalah dalam bentuk penangguhan 

pembayaran PPN, Penundaan pembayaran PPN, PPN ditanggung pemerintah, 

PPN dibayar oleh pemerintah, PPN tidak dpungut, dan PPN dibebaskan. Fasilitas 

tersebut terus berjalan sampai dengan 31 Desember 2000 meskipun sebenarnya 

berdasarkan pasal 16B Undang-undang PPN 1984 yang berlaku saat itu hanya 

dikenal 2 fasilitas yaitu tidak dipungut dan dibebaskan. Berdasarkan kondisi 

inilah, kemudian sejak 1 Januari 2011 ditegaskan bahwa hanya ada 2 fasilitas 

yang berlaku di bidang PPN yaitu pajak terutang tidak dipungut dan dibebaskan 

dari pengenaan pajak.
22

 Tidak dipungut dan dibebaskan pada dasarnya memiliki 

konteks yang sama yaitu tidak mengenakan PPN atas konsumsi barang dan jasa 

yang dilakukan. Pertimbangan yang digunakan untuk dua fasilitas tersebut juga 

cenderung sama yaitu mendukung sektor-sektor strategis dan menyangkut 

kepentingan orang banyak. Perbedaan antara keduanya lebih pada perlakuan atas 

pajak masukan yang diperoleh. UU nomor 42 tahun 2009 pasal 16B menjelaskan 

bahwa pada fasilitas tidak dipungut, pajak masukan yang diperoleh sehubungan 

dengan kegiatan yang dilakukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran yang 
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tidak dipungut tersebut. Artinya dalam fasilitas tidak dipungut ini, terbuka 

peluang bagi pengusaha untuk melakukan restitusi/ pengembalian kelebihan pajak 

jikalau terdapat pajak masukan yang diperoleh lebih besar dari pajak keluarannya. 

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada fasilitas dibebaskan. Sesuai dengan 

UU nomor 42 tahun 2009 pasal 16B, pada fasilitas dibebaskan pajak masukan 

yang diperoleh tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat 

dikreditkan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari beban usaha yang 

kemudian mempengaruhi harga pokok penjualan dari barang dan jasa yang 

dimiliki oleh pengusaha.  

       Dua fasilitas yang disebutkan di atas yaitu dibebaskan dan tidak dipungut 

sekilas memang nampak mengurangi porsi dari netralitas PPN dan lebih jauh lagi 

justru dalam hal ini negara menjadi pihak yang mengalami kerugian. Kerugian 

disini timbul mengingat adanya pemberlakuan fasilitas tersebut sama dengan 

mengurangi potensi pemasukan yang bisa diperoleh oleh negara. Fasilitas yang 

ada pada pemberlakuan PPN juga menjadi gambaran bagaimana fungsi regulerend 

yang dimiliki oleh pemerintah berjalan. Fungsi regulerend merupakan salah satu 

fungsi dari berlakunya kebijakan perpajakan. Pengertian dari fungsi ini 

merupakan fungsi untuk mengatur. Pemberlakuan dua fasilitas tersebut 

diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepentingan umum serta 

menjadi solusi dan jawaban atas berbagai permasalahan yang masih muncul 

dalam pemungutan PPN.  
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2.4 PPN Dibebaskan sebagai bagian dari diskresi pemerintah  

       PPN dibebaskan merupakan salah satu jenis fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah dalam hal pemungutan PPN. Pembebasan diberikan bagi impor 

tertentu serta bagi penyerahan untuk barang dan jasa tertentu. Fasilitas dibebaskan 

pertambahan nilai yang selanjutnya sebagai pelaksanaannya kemudian 

diundangkan beberapa Peraturan Pemerintah nomor 146 Tahun 2000 tanggal 22 

Desember 2000 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP 

tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Peraturan pemerintah ini telah 

diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003. 

Perubahan selanjutnya terkait pembebasan adalah melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang impor dan/atau penyerahan 

BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Peraturan Pemerintah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2003 

tanggal 13 Agustus 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 

8 Januari 2007. Terakhir perubahan terhadap pemberian fasilitas pembebasan ini 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang notabene 

merupakan perubahan keempat.
23

 Peraturan ini juga memberikan perubahan status 

pada beberapa barang hasil pertanian yang semula merupakan barang kena pajak 

menjadi tidak kena pajak karena masuk dalam cakupan pasal 4A UU nomor 42 

Tahun 2009. 
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Untung Sukardji I, Op.Cit., hlm 231 
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       Pada hakikatnya barang/jasa yang diberikan fasilitas PPN Dibebaskan sama 

dengan Non BKP/Non JKP. Pembeli/konsumen tetap menanggung beban PPN, 

yaitu yang telah terutang pada mata rantai produksi dan distribusi sebelumnya. 

Beban PPN ini akhirnya menjadi tanggungan pembeli karena digeser secara 

bertahap dalam tiap mata rantai produksi dan distribusi. Keuntungan dari fasilitas 

PPN Dibebaskan yang diterima hanya sebesar PPN atas nilai tambah pada level 

pemberian fasilitas itu saja. Sedangkan PPN atas nilai tambah mata rantai 

sebelumnya tetap menjadi tanggungan pembeli. Semakin panjang rantai produksi 

dan distribusi sebelum mendapat fasilitas PPN Dibebaskan, semakin besar pula 

pajak yang ditanggung atau dalam hal ini semakin kecil pula efek keuntungan 

yang diperoleh dari pemberian fasilitas ini. Fasilitas PPN Dibebaskan sebenarnya 

juga berpotensi besar akan menyebabkan distorsi dikarenakan apabila fasilitas 

tersebut diberikan sebelum sampai pada level konsumsi akhir, maka bukan hanya 

tidak memberi manfaat tetapi juga memunculkan sebuah pemajakan berganda. 

Sektor ekonomi yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan memang mendapat 

keringanan, tetapi itu diperoleh dengan mengorbankan sektor ekonomi yang 

menjadi konsumennya. Konsumen akhir akan menanggung beban pajak lebih 

besar daripada tanpa pemberian fasilitas. Karena itu, fasilitas PPN Dibebaskan 

hanya boleh diberikan pada barang/jasa yang mempunyai karakteristik sebagai 

produk akhir (finished goods), bukan intermediary goods. Sejalan dengan 

karakteristik ini, fasilitas PPN Dibebaskan akan cocok jika diberikan pada 

pembelian barang/jasa yang akan digunakan untuk konsumsi, bukan sebagai 

bahan baku atau alat produksi. Khususnya jika produksi barang/jasa yang sama 
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masih harus diimpor karena belum bisa dihasilkan di dalam negeri. Fasilitas ini 

juga cocok diberikan untuk tujuan meningkatkan keadilan dalam pembebanan 

pajak seperti misalnya untuk komoditas yang merupakan kebutuhan hidup orang 

banyak yang dihasilkan pada bagian hulu dari mata rantai produksi dan distribusi 

(misalnya barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan). Fasilitas PPN 

Dibebaskan juga cocok diberlakukan pada transaksi yang tidak menginginkan 

adanya kerumitan administrasi. Misalkan pembelian BKP/JKP oleh perwakilan 

negara asing dan organisasi internasional, yang diberikan untuk mengakomodir 

kelaziman pergaulan internasional. Atau atas barang bawaan penumpang lintas 

negara 

       Poin penting yang perlu dipahami dalam berlakunya fasilitas dibebaskan 

bahwa sesungguhnya barang dan jasa tersebut tetap merupakan barang kena pajak 

dan jasa kena pajak, hanya saja PPN yang terutang sifatnya dibebaskan atau tidak 

dikenakan. Hal ini sejalan dengan filosofi PPN yang mana PPN dikenakan atas 

semua barang dan jasa tanpa terkecuali. Hanya saja melalui fasilitas ini, 

pemungutan atas PPN tersebut menjadi dibebaskan. PPN dibebaskan pada barang 

pertanian ini pada dasarnya memang kontra dengan netralitas yang merupakan 

filosofi dari pemungutan PPN. Namun pembebasan ini memiliki filosofi tersendiri 

juga yaitu untuk mengakomodir kondisi dari sektor tertentu yang bersifat strategis 

agar mampu berkembang lebih cepat dengan insentif tersebut.  

       Fasilitas dibebaskan ini berbeda dengan BKP atau JKP yang tidak terutang 

pajak pertambahan nilai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4A UU no 42 tahun 

2009. Pada barang dan jasa yang tergolong tidak terutang pajak, tidak ada PPN 
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yang terutang atas nya sehingga dengan kata lain barang dan jasa tersebut 

bukanlah termasuk BKP ataupun JKP. Sedangkan pada fasilitas dibebaskan, 

barang dan jasa tersebut tetap dianggap sebagai BKP dan JKP. Meskipun antara 

barang dan jasa pada pasal 4A UU no 42 Tahun 2009 dan yang memperoleh 

fasilitas pembebasan memiliki perbedaan, akan tetapi dari segi filosofi keduanya 

memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama merupakan pengecualian dari netralitas 

PPN dan sama-sama diberikan dengan tujuan untuk sektor strategis dan 

berprioritas tinggi serta melindungi kepentingan yang lebih luas meskipun di satu 

sisi terdapat kerugian pada sisi pemerintah akibat hilangnya potensi pemasukan 

dari Pajak Pertambahan Nilai. Berkaitan dengan penentuan prioritas tinggi dan 

strategis, hal tersebut sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah. Dalam 

hal ini dapat diartikan bahwa fasilitas PPN juga merupakan sebuah bentuk 

diskresi yang dimiliki oleh pemerintah. Diskresi ini merupakan salah satu bentuk 

pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan 

yang baik ini dinyatakan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 mengenai 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.  

       Asas umum pemerintahan yang baik menitik beratkan pada bagaimana 

menjalankan pemerintahan yang mampu menciptakan keadilan dan kemakmuran 

sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945. Demi tercapinya cita-cita tersebut, 

maka asas ini mendorong untuk pihak penyelenggara negara mampu menjalankan 

fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pihak 

yang melakukan penyelenggaraan negara tersebut dinamakan penyelenggara 

negara. Mereka yang termasuk dalam penyelenggara negara sebagaimana 
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dimaksud dalam pasal 3 UU no 28 tahun 1999 adalah a) Pejabat Negara pada 

Lembaga Tertinggi Negara, b) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, c) 

Menteri, d) Gubernur, e) Hakim, f) Pejabat lain sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Konsep ini 

juga menjunjung beberapa asas yang perlu untuk dijalankan yaitu a).Asas 

kepastian hukum, b).Asas tertib penyelenggaraan negara, c).Asas Kepentingan 

umum, d).Asas Keterbukaan, e).Asas Proporsionalitas. Jika dikaitkan dengan 

konteks yang sedang dibahas, maka asas kepentingan umum merupakan asas yang 

menjadi dasar dalam pemberian fasilitas pembebasan di bidang PPN. 

       Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Berkaitan dengan asas 

kepentingan umum ini, pemberian fasilitas pembebasan PPN juga memiliki tujuan 

dan maksud yang sama yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan 

mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini terlihat jelas dari barang dan jasa 

yang memperoleh fasilitas pembebasan yang dimana umumnya barang dan jasa 

tersebut terkait dengan kehidupan masyarakat secara umum dan para pelaku usaha 

mikro sehingga apabila fasilitas pembebasan tidak diberikan maka dampaknya 

tentu saja akan sangat besar terhadap hajat hidup orang banyak dan terlebih pada 

ekonomi secara nasional. Mengacu pada kondisi tersebut, maka fasilitas 

pembebasan ini memang menjadi salah satu bentuk diskresi pemerintah dalam 

mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  
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BAB III 

PERKEMBANGAN AGROBISNIS YANG TERHAMBAT AKIBAT 

DITERBITKANNYA  PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013 

 

3.1 Agrobisnis sebagai Sektor Strategis dan Prioritas Nasional  

       PPN dibebaskan merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan dalam 

berlakunya PPN di Indonesia. Fasilitas ini diberikan dengan pertimbangan bahwa 

objek yang terkait memiliki peran strategis serta menjadi sebuah prioritas 

nasional. Berkaitan dengan fasilitas pembebasan ini, peraturan terakhir yang 

mengaturnya adalah Peraturan pemerintah no 31 tahun 2007. Di dalam peraturan 

tersebut salah satu komoditi yang memperoleh fasilitas pembebasan ini adalah 

barang hasil pertanian. Dalam PP no 31 tahun 2007 dinyatakan bahwa 

“Penyerahan/ impor barang hasil pertanian dibebaskan dari PPN”, namun 

dinyatakan pula bahwa “Pembebasan diberikan pada jenis tertentu barang hasil 

pertanian yang disebut dalam lampiran PP”. Pengaturan yang ada di dalam PP 

nomor 31 tahun 2007 memberikan makna bahwa setiap PKP menyerahkan/ siapa 

pun yang melakukan impor barang hasil pertanian selama masih tercantum dalam 

lampiran Peraturan pemerintah tersebut maka akan memperoleh pembebasan. 

Demikian pula sebaliknya, dalam hal barang hasil pertanian yang diserahkan tidak 

termasuk dalam golongan yang diatur dalam peraturan ini maka fasilitas 

pembebasan tidak berlaku. Hal lain yang bisa dipahami dari ketentuan 

pembebasan tersebut bahwa sesungguhnya barang hasil pertanian merupakan 

barang kena pajak hanya saja dalam pelaksanaannya memperoleh fasilitas 
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dibebaskan. Barang kena pajak dalam bidang pertanian sendiri dapat digolongkan 

menjadi yang bersifat strategis dan tidak strategis. Barang kena pajak dalam 

pertanian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah barang yang 

dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang : 

a. Pertanian, perkebunan, kehutanan 

b. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran 

c. Perikanan baik dari penangkapan dan budidaya
24

 

       Sedangkan barang kena pajak hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

perikanan yang bersifat strategis serta dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain 

adalah : 

a. Makanan ternak, unggas, ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatannya 

b. Barang hasil pertanian 

c. Bibit atau benih, barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 

penangkaran, atau perikanan 

       Pencantuman barang hasil pertanian ke dalam PP nomor 31 Tahun 2007 

menandakan bahwa barang hasil pertanian memang merupakan komoditi yang 

bersifat strategis dan menjadi prioritas nasional. Bahkan beberapa barang hasil 

pertanian yang sebelumnya masuk dalam kategori yang memperoleh pembebasan 

sebelum berlakunya PP nomor 31 tahun 2007, saat ini telah beralih menjadi tidak 

dikenakan PPN. Barang-barang tersebut yaitu daging, telur, susu, buah-buahan, 

dan sayur-sayuran. Barang hasil pertanian tersebut, pengaturannya dilakukan 

tersendiri dan khusus di dalam Pasal 4A UU no 42 Tahun 2009. Khusus untuk 
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Djoko Muljono, PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha, Edisi Kedua, Andi, 

Yogyakarta, 2009, hlm 1 
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barang-barang yang tercantum dalam pasal 4A UU no 42 tahun 2009, maka tidak 

memerlukan lagi fasilitas pembebasan karena sudah tergolong tidak dikenai PPN. 

       Penentuan barang pertanian sebagai barang strategis yang dibebaskan dari 

pengenaan PPN sebenarnya tidak lepas dari karakter negara ini yang dari dahulu 

memang terkenal sebagai negara agraris. Indonesia merupakan negara agraris 

dikarenakan sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau 

bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting 

dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Data menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor 

pertanian, meski profesi sebagai petani sering dianggap sebelah mata. Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 36,5% (41,20 juta orang) dari 112,80 juta 

penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.
25

 

       Sektor pertanian juga merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam 

pemulihan perekonomian nasional sehingga berbagai hal dapat dilakukan untuk 

dapat mengembangkan sektor ini. Di sisi lain, kesejahteraan petani dan 

keluarganya juga harus menjadi tujuan utama dan prioritas dalam melakukan 

semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pertanian. Peran sektor 

pertanian terutama bagi negara berkembang akan sangat terasa karena dapat 

menjadi prioritas pertama dalam ekonomi nasional. Kontribusi nyata sektor ini 

terhadap negara bisa dilihat dari segi pendapatan nasional, peranaannya dalam 

penyerapan tenaga kerja pada penduduk bertambah dengan cepat, serta 

kontribusinya dalam menghasilkan devisa. Melihat pentingnya sektor pertanian 

                                                           
       

25
Intan Pritasari, “Kelayakan Negara Indonesia sebagai Negara Agraris”, 

http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/kelayakan-negara-indonesia-sebagai.html, 

diakses pada tanggal 24 Januari 2016 
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sebagai salah satu pilar ekonomi negara, maka sektor pertanian seharusnya perlu 

untuk mendapat perhatian khusus. Meskipun sektor pertanian memiliki peranan 

penting karena menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan seluruh penduduk 

dan menghasilkan komoditas ekspor namun perlu diingat pula bahwa usaha 

pertanian mengandung banyak risiko kegagalan, dan harga jual produknya relatif 

rendah.
26

 Kondisi ini semakin diperparah dengan latar belakang petani di 

indonesia yang sebagian besar tidak memiliki pendidikan karena mereka yang 

berprofesi sebagai petani umumnya berasal dari kawasan pedesaan dan jauh dari 

kota.  

       Peranan sektor pertanian yang begitu penting dan menyangkut hajat hidup 

orang banyak ini menjadi alasan penerapan fasilitas pembebasan PPN atas barang 

hasil pertanian. Adanya pembebasan ini memberikan kemudahan dan jaminan 

bagi petani untuk menjalankan usahanya. Para petani seperti dijelaskan 

sebelumnya, memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kurang sehingga 

tidaklah mungkin jika mereka diharuskan menjalankan mekanisme pemungutan 

PPN atas barang hasil pertanian seperti halnya yang diatur dalam undang-undang. 

Mekanisme pemungutan PPN mengharuskan adanya suatu pencatatan terstruktur 

dan lebih jauh lagi administrasi atas faktur pajak yang diterbitkan dan diterima. 

Maka dari itu, diperlukan sebuah kemampuan teknis serta pengetahuan pajak yang 

cukup untuk menjalankan mekanisme pemungutan PPN. Jangankan untuk 

melakukan mekanisme pemungutan PPN, untuk melaporkan pajak 

penghasilannya saja mayoritas petani tersebut banyak yang tidak melakukan. 
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Abdurachman adimihardja, “Strategi mempertahankan multifungsi pertanian di Indonesia”, 

Jurnal Litbang Pertanian, Vol 25, No 3, 2006, hlm 99 – 105 
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Kebanyakan dari mereka tidak melakukan bukan karena tidak mau membayar 

pajak tetapi lebih pada tidak adanya pemahaman terkait perhitungannya. Hal lain 

yang bisa dipahami bahwa pemberian pembebasan PPN ini juga sejalan dengan 

salah satu asas pemungutan pajak yaitu asas kemudahan yang mana menyatakan 

bahwa pemungutan pajak tidak boleh sampai menimbulkan biaya kepatuhan yang 

besar.  

  

3.2 Putusan MA nomor 70P/HUM/2013 Menghambat Perkembangan 

Agrobisinis 

3.2.1. Indirect Method menimbulkan kesulitan dan beban yang tinggi 

       Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 merupakan peraturan terkait 

pembebasan atas barang kena pajak tertentu yang dinggap sebagai barang strategis 

dan merupakan prioritas tinggi. Pembebasan yang diatur dalam peraturan ini 

cenderung tidak mengalami perubahan sampai akhirnya muncul putusan MA no 

70P/HUM/2013 yang sifatnya merubah beberapa pasal dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 tahun 2007. Pasal yang dirubah tersebut adalah yang terkait 

dengan pembebasan pengenaan PPN atas barang hasil pertanian. Perubahan ini 

tentu saja membawa dampak yang cukup masif terutama bagi bidang terkait yaitu 

pertanian. Selama ini pelaku usaha di bidang ini banyak didominasi oleh petani 

yang mana dari segi keahlian maka sangatlah tidak mungkin jika mereka 

diharuskan dibebani dengan kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. 

       Pengenaan PPN pada sektor pertanian ini memberikan sebuah dampak besar. 

Pertama, sistem indirect method tidak akan bisa berjalan. Indirect method adalah 
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metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara 

mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang dan 

jasa. Persyaratan mutlak dari metode ini adalah adanya Faktur Pajak yang dimana 

akan terjadi pula proses pengkreditan pajak yang dibayar kepada penjual atau 

pengusaha jasa yang dinamakan “Pajak Masukan” dengan pajak yang dipungut 

dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan “Pajak Keluaran” 

       Skema Indirect method ini tidak akan dapat berjalan pada penyerahan hasil 

pertanian dikarenakan melalui skema tersebut maka petani juga akan berpotensi 

untuk diharuskan melakukan pemungutan PPN jika dalam setahun memiliki 

omzet di atas Rp 4,8 Miliar. Para petani ini seringkali berasal dari kalangan yang 

tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pengetahuan pajak yang baik 

sehingga sangat sulit apabila mereka diharuskan melakukan skema penerbitan 

faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan. Dari sisi pajak masukan, para petani 

yang diharuskan menjadi PKP juga pasti akan mengalami kesulitan mengingat 

pengkreditan pajak masukan sendiri juga memiliki beberapa ketentuan penting 

terkait pajak masukan manakah yang boleh dan tidak boleh dikreditkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah indirect method tidak akan bisa berjalan 

apabila terjadi pengenaan PPN pada bidang pertanian terutama pada tingkatan 

petani. 

       Berkaitan dengan kewajiban pemungutan PPN, pada dasarnya memang tidak 

semua petani memiliki omzet di atas Rp 4,8 Miliar setahun sehingga tidak semua 

dari mereka diwajibkan untuk menjadi PKP sebagaimana disebutkan dalam PMK 

Nomor 197/PMK.03/2013. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi masalah dalam 
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hal penyerahan hasil pertanian dilakukan oleh kelompok tani. Kelompok tani 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan menteri pertanian nomor 

82/Permentan/OT.140/8/2013 adalah Kumpulan petani/peternak/pekebun yang 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan Keakraban untuk 

meningkatkan dan pengembangkan usaha anggota. Mereka memiliki beberapa ciri 

khusus antara lain saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama 

anggota. Selain itu mereka juga umum nya mempunyai pandangan dan 

kepentingan serta tujuan yang sama dalam usaha tani serta memiliki kebersamaan 

dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi 

dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. Proses pembentukan  

kelompok tani dapat dimulai dari kelompok/organisasi sosial yang ada di 

masyarakat seperti kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, 

kelompok adat dan lain-lain. Kelompok tersebut selanjutnya melalui kegiatan 

penyuluhan pertanian diarahkan untuk membentuk kelompok tani yang terikat 

oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan 

produktivitas serta pendapatan dari usahanya. Kelompok tani dapat juga 

ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah (satu RW/dusun atau lebih, satu 

desa/kelurahan atau lebih) atau dapat juga berdasarkan domisili dan hamparan 

tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai 

kebutuhan mereka di wilayahnya. Jumlah anggota dari kelompok ini umumnya 

berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Dalam hal pengelolaan kegiatan, 
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umumnya akan tergantung kepada kesepakatan anggota apakah berdasarkan jenis 

usaha atau berdasarkan unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi 

pertanian, pemasaran, pengolahan hasil pertanian, dll). Hal yang paling penting 

dari pembentukan kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat menikmati 

manfaat dari apa yang ada dalam kegiatan kelompok tersebut. 

       Definisi mengenai kelompok tani tersebut memberikan gambaran bahwa 

sesungguhnya pembentukan kelompok ini lebih dikarenakan kesamaan tertentu 

dan anggota nya sendiri juga berasal dari profesi yang sama yaitu petani. 

Kelompok tani seperti yang dijelaskan sebelumnya tentu saja terdiri dari beberapa 

orang pertani tentu saja memiliki skala usaha yang lebih besar dari yang dimiliki 

petani yang berusaha secara perorangan. Skala usaha yang tinggi berbanding lurus 

dengan nilai penyerahan yang juga tentunya lebih besar sehingga peluang dari 

kelompok tani ini untuk dikukuhkan menjadi PKP juga sangat besar. Ketika 

mereka dikukuhkan menjadi PKP, maka mereka pun juga menjadi memiliki 

kewajiban untuk melakukan penerbitan faktur pajak atas setiap penyerahan yang 

dilakukan. Pada kondisi ini, tentu saja sistem indirect method PPN kembali tidak 

akan berjalan. Hal ini dikarenakan kelompok tani sendiri umumnya juga berisikan 

para petani yang sebagian besar tidak memiliki pendidikan cukup dan pemahaman 

yang baik tentang masalah perpajakan. Apabila mereka diharuskan menerbitkan 

faktur pajak atas setiap penyerahannya bukan tidak mungkin hal tersebut malah 

akan menyulitkan mereka dalam menjalankan usahanya dan lebih jauh lagi 

mempengaruhi produktivitas karena hal tersebut justru menjadi penghambat. 

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa umumnya pembeli dari produk 
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pertanian terutama yang berasal dari golongan industri besar memiliki posisi 

tawar yang lebih tinggi. Mereka yang berasal dari tingkatan pabrik, tentunya akan 

meminta adanya penerbitan faktur pajak masukan atas barang hasil pertanian yang 

dibeli. Pengusaha di tingkat pabrikan umumnya memiliki kesiapan yang lebih 

baik dalam hal administrasi perpajakan sehingga faktur pajak masukan pasti 

mereka cari untuk dapat dikreditkan dengan faktur pajak keluaran yang dimiliki. 

Oleh karena itu, pabrikan tersebut pastinya akan mendesak kelompok tani dan 

petani untuk dapat menerbitkan faktur pajak masukan atas pembelian yang 

dilakukan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi umumnya mereka akan 

membatalkan pembelian atau bisa juga dengan meminta adanya potongan 10% 

atas pembelian yang dilakukan. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka terhindar 

dari risiko perpajakan serta tidak menanggung beban PPN. Hal ini kemudian akan 

menyebabkan para petani dan kelompok tani harus menanggung beban PPN atas 

penyerahan yang dilakukan ketika mereka tidak bisa menjalankan kewajiban 

untuk menjadi PKP (menerbitkan faktur pajak). Adanya beban PPN tentu saja 

akan menyebabkan daya saing dari sektor agrobisnis menjadi menurun. Pendapat 

serupa juga dinyatakan oleh Wakil Menteri Perdagangan yaitu Bayu Krisnamurthi 

dalam Pidato Kenegaraan Presiden, menyatakan pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) terhadap produk pertanian tidak akan menambah daya saing 

pertanian, kecuali pertanian yang sudah terintegrasi dengan industri hilirnya yang 

dimana pengusaha pada tingkatan tersebut sudah bisa mengkreditkan PPN 

masukannya sehingga sistem menjadi berjalan. Selain itu menurut nya tidak 

seharusnya semua produk pertanian dikenakan PPN dan tetap ada sebuah 
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pengecualian.
27

 Kondisi pelemahan daya saing sektor agrobisinis akibat adanya 

pengenaan PPN ini sebenarnya juga kontradiktif dengan visi misi yang dimiliki 

oleh presiden jokowi. Salah satu yang menjadi visi misi presiden adalah 

pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Dalam beberapa kesempatan 

selama kampanye Pilpres 2014, presiden menyatakan akan mengeluarkan 

kebijakan proteksi pertanian pangan, mempercepat implementasi kedaulatan 

pangan, meningkatkan daya saing pertanian, serta meningkatan produktivitas dan 

kualitas hasil pertanian. Selain itu presiden juga menjamin adanya transparansi 

tata kelola kebijakan pertanian terutama berupa kebijakan tata niaga hasil 

pertanian, serta mengedukasi konsumen agar membiasakan membeli hasil 

pertanian dalam negeri yang dimana hal ini merupakan upaya untuk 

meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mengembangkan kewirausahaan 

individual maupun kelompok tani untuk dapat mengelola usaha tani secara lebih 

efisien.
28

 

       Putusan MA no 70P/HUM/2013 selain berpotensi memunculkan beban PPN, 

juga dapat diartikan telah membentuk adanya biaya administrasi dan biaya 

kepatuhan yang tinggi. Padahal salah satu dasar pemungutan pajak adalah harus 

mempertimbangkan unsur kemudahan dan tidak sampai menimbulkan biaya 

kepatuhan yang tinggi. Biaya kepatuhan yang tinggi tersebut tidak lain disebabkan 

ketidaksiapan dari petani dan kelompok tani dalam hal diharuskan menjalankan 
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skema PPN seperti yang diharuskan dalam UU PPN. Pada kondisi ini bukan tidak 

mungkin jika distorsi ekonomi pada sektor agrobisnis juga menjadi semakin besar 

dan tentunya juga akan berpengaruh besar pada daya saing yang dimiliki. Ketika 

distorsi ekonomi yang terjadi pada level bawah semakin besar maka sama artinya 

dengan prinsip PPN yang progresif telah bergeser banyak menjadi regresif. 

Regresivitas PPN yang semakin tinggi, kemudian akan memberikan beban yang 

semakin besar pada tingkatan yang lebih bawah yaitu kelompok tani dan petani 

individual. Oleh karena itu pencabutan pembebasan PPN pada hasil pertanian 

sungguh akan memberikan dampak masif dan melemahkan sektor agrobisnis ini 

secara umum. 

 

3.2.2. Risiko Perpajakan bagi pelaku usaha di bidang pertanian 

       Permasalahan lain terkait pencabutan pembebasan PPN yang perlu juga untuk 

dicermati adalah dalam hal sengketa hukum di bidang perpajakan. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa adanya putusan MA no 70P/HUM/2013 telah 

membuka peluang bagi petani dan kelompok tani untuk dikukuhkan menjadi PKP. 

Apabila terjadi demikian, maka selain kewajiban pajak yang lebih rumit maka 

risiko perpajakan pun yang berujung dengan permasalahan hukum di bidang 

perpajakan juga akan menjadi semakin besar. Pengukuhan sebagai pengusaha 

kena pajak (PKP) memberikan konsekuensi adanya penerbitan faktur pajak atau 

yang dipersamakan dengan itu untuk setiap penyerahan yang dilakukan. 

Penerbitan faktur pajak inilah yang kemudian akan memberikan suatu risiko 

perpajakan yang tinggi. Penerbitan dan pengadministrasian faktur pajak 
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membutuhkan ketelitian dan kecakapan di dalamnya. Apalagi masalah penerbitan 

faktur pajak ini erat kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 

39A UU no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan juga memberikan 

pemahaman bahwa faktur pajak yang tidak benar merupakan salah satu cakupan 

dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Mengacu dari hal ini, maka petani dan 

kelompok tani yang harus menjadi PKP akan sangat rentan untuk terkena 

permasalahan semacam ini. Ketidaktau an dari para petani dan kelompok tani 

inilah yang nanti menjadi sumber dari permasalahan yang akan mereka hadapi di 

bidang perpajakan. Permasalahan perpajakan yang mungkin dialami antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Sanksi administrasi bunga dan denda 

Risiko untuk terjadinya sanksi ini sangat besar bagi petani dan kelompok 

tani mengingat sanksi ini terkait dengan faktor administrasi dan ketaatan. 

Bagi petani dan kelompok tani yang notabene tidak memiliki kemampuan 

dalam hal ilmu administrasi maka tentunya akan pasti bermasalah. Ketika 

petani dan kelompok tani tersebut sering terkena sanksi ini, maka sama 

artinya mereka telah digolongkan sebagai wajib pajak tidak patuh.  

b. Sanksi administrasi berupa Kenaikan  

Sanksi ini terkait dengan risiko yang muncul akibat adanya pemeriksaan 

pajak. Pemeriksaan pajak secara umum terdiri dari dua kategori yaitu 

untuk menguji kepatuhan atau untuk tujuan lain.
29

 Dalam hal ini 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan akan sangat besar peluang nya 
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untuk terjadi mengingat ketidaktauan dari petani dan kelompok tani 

terhadap PPN membuka peluang mereka untuk menjadi wajib pajak tidak 

patuh. Kriteria ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak antara lain 

adalah laporan yang tidak benar, pelaporan yang tidak tertib (sering 

terlambat), pelaporan yang diragukan kebenarannya, dan penggunaan 

identitas yang tidak sebenarnya.
30

 Ketika terjadi pemeriksaan maka tentu 

saja posisi dari petani dan kelompok tani tersebut ada pada sisi yang 

lemah. Mereka cenderung tidak akan mampu menyediakan data-data 

pembukuan dan pencatatan seperti yang disyaratkan dalam undang-

undang. Posisi dari mereka akan lebih bersifat pasrah dan tidak mampu 

kritis terhadap hasil pemeriksaan yang fiskus yang tidak jarang juga 

mengandung kesalahan di dalamnya. Dalam hal tidak setuju sekalipun, 

mereka tidak akan mampu berbuat apapun karena tidak mempunyai bekal 

pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan 

        

       Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum perpajakan, bahwa dalam hal 

wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan maka kepadanya diberikan hak 

untuk mengajukan keberatan. Ketika kondisi ini terjadi maka sama artinya pada 

saat itu telah terjadi sebuah sengketa di bidang perpajakan. Saat terjadi sebuah 

sengketa di bidang perpajakan. Penyelesaian dari sengketa yang terjadi tersebut 

dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu melalui pengadilan pajak dalam bentuk 

pengajuan gugatan dan banding atau jalan kedua melalui Dirjen Pajak melalui 
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pengajuan Keberatan. Kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi dan hukum 

acara yang berbeda.
31

 Secara prosedur, sengketa akan dimulai terlebih dahulu 

dengan mekanisme keberatan sebelum masuk dalam sebuah banding. Dalam hal 

mengajukan keberatan, wajib pajak harus memenuhi persyaratan formal yang ada. 

Apabil persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka keberatan wajib pajak tidak 

dapat dipertimbangkan. Keberatan tersebut diajukan kepada Dirjen pajak sehingga 

pihak yang terlibat dalam mekanisme ini adalah mereka yang berasal dari 

lingkungan dirjen pajak itu sendiri. Terkait proses keberatan ini seringkali yang 

menjadi masalah adalah independensi. Dikarenakan yang terlibat adalah dari 

kalangan sesama fiskus maka muncul keraguan apakah dirjen pajak dapat 

bertindak adil dalam proses penyelesaian sengketa pajak tersebut.  

       Proses keberatan umumnya akan berjalan dengan sebuah pembahasan 

bersama antara wajib pajak dengan fiskus. Pembahasan tersebut akan berkaitan 

dengan hasil pemeriksaan dari fiskus yang bertentangan dengan apa yang benar 

menurut wajib pajak. Dalam hal dari pembahasan tersebut ternyata tidak terdapat 

titik temu antara fiskus dengan wajib pajak maka dapat dilanjutkan dengan proses 

banding yang dimana hal ini akan melibatkan peran pengadilan pajak. Apabila 

mekanisme ini dikaitkan dengan potensi sengketa hukum perpajakan yang terjadi 

pada petani dan kelompok tani, maka tentu saja mereka akan ada pada posisi yang 

tidak menguntungkan. Terlebih lagi dalam sengketa hukum di bidang perpajakan 

terdapat sebuah asas beban bukti. Asas ini mengandung maksud bahwa dalam hal 

wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban dasar nya (memasukkan surat 
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pemberitahuan, memberikan keterangan atas surat pemberitahuan apabila diminta, 

mengadakan pembukuan yang diharuskan, menunjukkan bukti-bukti yang 

diminta) maka dirjen pajak wajib melakukan sebuah pembuktian apabila 

menyatakan bahwa data itu tidak benar. Sebaliknya ketika Wajib Pajak tidak 

menjalankan kewajiban dasar tersebut maka dalam hal terjadi masalah mereka 

harus melakukan sebuah pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik memiliki 

pengertian bahwa wajib pajak yang harus membuktikan sendiri dasar opini yang 

dimiliki. Apabila asas ini diterapkan pada petani kecil dan kelompok tani yang 

tidak mengerti pajak, maka pasti mereka tidak akan bisa melakukan pembuktian 

sebagaimana dimaksud. Alasannya seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa 

mayoritas mereka tentu tidak memiliki kecakapan dalam melakukan pembukuan 

dan proses administrasi lainnya dan bahkan cenderung memiliki risiko tinggi 

untuk terkena sanksi pajak. Kondisi inilah yang kemudian membuat sengketa bagi 

wajib pajak kecil seperti petani dan kelompok tani tersebut umumnya hanya 

sampai tingkat keberatan dan tidak sampai ke proses banding.
32

 Hal tersebut 

cukup beralasan mengingat proses banding akan melibatkan banyak hal dan yang 

paling utama juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Faktor inilah yang tentu 

saja akan sangat memberatkan para Petani dan kelompok tani yang bersengketa 

sehingga sangat kecil kemungkinan apabila mereka sampai membawa pada 

tahapan banding ini. Di sisi lain ketika mereka hanya bisa menyelesaikannya 

maksimal pada tingkat keberatan, maka tentu saja dalam hal ini sama saja tidak 

ada perlindungan hukum yang memadai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 
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bahwa keberatan diajukan kepada dirjen pajak dan melibatkan mereka yang 

berasal dari golongan dirjen pajak sendiri. Akibatnya keputusan yang dihasilkan 

seringkali tidak akan berpihak kepada wajib pajak sehingga dalam hal ini wajib 

pajak terutama yang lemah dalam pembuktian sama saja dengan melakukan upaya 

hukum yang sia-sia belaka. Pada akhirnya para petani dan kelompok tani yang 

berada pada kondisi lemah cenderung akan pada posisi pasrah menerima apapun 

hasil dari pemeriksaan maupun sengketa hukum di bidang perpajakan.  

       Posisi petani dan kelompok tani yang lemah dalam hal terjadi sengketa 

hukum, juga memberikan sebuah gambaran bahwa putusan MA tentang 

pencabutan PPN atas hasil pertanian telah membentuk sebuah risiko yang bersifat 

inhern. Risiko didefinisikan sebagai dampak dari ketidakpastian terhadap 

pencapaian objektif. Sedangkan risiko inhern atau inhern risk merupakan risiko 

yang secara intrisik lahir karena terjadi suatu aktivitas dan melekat pada aktivitas 

itu sendiri.
33

 Risiko ini muncul dilatarbelakangi oleh kondisi dari pelaku usaha di 

bidang pertanian. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa faktor latar belakang 

pendidikan yang rendah banyak berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam 

melakukan proses administrasi berupa pembukuan atau pencatatan. Padahal 

proses administrasi tersebut merupakan sebuah keharusan dalam undang-undang 

perpajakan. Ketika proses ini tidak mampu untuk dipenuhi maka tentu saja risiko 

sanksi yang tinggi terutama ketika terjadi pemeriksaan dan sengketa hukum akan 

sangat mungkin dialami oleh para pelaku usaha di bidang pertanian. Faktor 

kondisi alami dan bentuk aktivitas dari pelaku usaha di bidang pertanian 
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menunjukkan bahwa risiko tinggi di bidang perpajakan memang benar-benar 

melekat padanya sehingga benar adanya bahwa hal tersebut memang mengandung 

sebuah risiko inhern.   

 

3.3 Analisis Dasar Hukum Putusan MA nomor 70P/HUM/2013 

       Pada tahun 2013 telah terjadi sebuah perubahan penting terhadap ketentuan 

terkait berlakunya PPN di Indonesia. Perubahan penting tersebut berkaitan dengan 

adanya sebuah Putusan dari mahkamah agung yang mengabulkan pencabutan atas 

fasilitas pembebasan PPN pada barang-barang hasil pertanian yang telah ada sejak 

tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007. Putusan 

Mahkamah Agung tersebut termaktub dalam Putusan MA no 70P/HUM/2013. 

Putusan Mahkamah Agung nomor 70/P/HUM/2013 tersebut diterbitkan 

berdasarkan permohonan uji materi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia 

(KADIN) yang merasa dirugikan dengan adanya pembebasan PPN atas barang 

hasil pertanian, khususnya pada komoditas kelapa sawit. Beberapa pasal dalam 

Peraturan Pemerintah terkait BKP Strategis yang memperoleh pembebasan PPN 

yaitu yang terkait dengan barang hasil pertanian dari kegiatan usaha pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan kemudian diajukan uji materi oleh KADIN.  

       Di dalam proses uji materi ini, pihak yang berperkara adalah KADIN 

melawan Pemerintah dalam hal ini Presiden RI. Adapun masing-masing pihak 

memiliki pendapat tersendiri berkaitan dengan masalah pembebasan PPN ini. 

Posita kerugian dari KADIN selaku penggugat adalah sebagai berikut : 
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1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 (2) huruf 

a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, terdapat kerugian nyata yang diderita 

oleh perusahaan pembayar pajak (Pengusaha Kena Pajak, untuk 

selanjutnya disebut sebagai “PKP”); 

2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2007 

mengatur bahwa pemakaian oleh Barang Hasil Pertanian merupakan 

barang bersifat strategis yang berdasarkan UU PPN diklasifikasikan 

sebagai kena pajak, namun dengan adanya PP menjadi barang yang 

dibebaskan pajak; 

3. Bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yang 

berdasarkan UU PPN menganut indirect method dengan mekanisme 

pengkreditan yaitu PPN Keluaran (PK) dikurangi dengan PPN Masukan 

(PM) menjadi tidak berjalan; 

4. Bahwa PM yang berfungsi sebagai kredit (mengurangi) PK, dengan 

keluarnya PP Nomor 31 Tahun 2007 menjadi tidak dapat dijadikan sebagai 

kredit. Akibat nya PPN yang di tanggung menjadi lebih besar, 

dibandingkan apabila sistem prengkreditan berjalan sesuai dengan apa 

yang telah di atur dalam UU PPN; 

5. Bahwa kerugian yang paling cepat dirasakan oleh WP adalah pengaruh 

cash-flow, karena WP harus menyetorkan PPN pada saat pembayaran atau 

pada akhir bulan terjadinya penyerahan. Seringkali dalam dunia usaha, 
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transaksi adalah dengan hutang, sehingga WP harus “menalangi” terlebih 

dahulu atas PPN yang harus disetorkan; 

6. Bahwa PM yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan untuk 

memasukkan PM dalam komponen biaya usaha. Dengan komponen biaya 

yang bertambah menyebabkan turunnya daya saing WP terlebih untuk 

kegiatan ekspor dan apabila sudah terjadi Perdagangan Bebas; 

7. Pada jenjang penjualan atas BKP dan/atau JKP yang terdapat unsur 

PM di dalam komponen biaya, menjadikan PK atas BKP dan/atau JKP 

tersebut mengandung PPN atas PPN. Hal yang demikian dinamakan 

sebagai cascading effect. Cascading effect merupakan suatu hal yang tidak 

dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu 

sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut 

indirect method dimana terdapat sistem pengkreditan; 

  

KADIN selaku penggugat juga menyatakan beberapa posita pengajuan keberatan 

yang mendasari uji materi tersebut. Sementara itu Pemerintah dalam hal ini 

Presiden RI juga memiliki pembelaan terkait posita yang dinyatakan oleh 

KADIN. Alasan dari KADIN dan pembelaan dari sisi Pemerintah dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  
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Tabel 3.1 

Perbandingan Posita KADIN dengan pembelaan dari Pemerintah 

NO 
 

KADIN 
 

PEMERINTAH (PRESIDEN RI) 
 

1 PP No 31 Tahun 2007 bertentangan 

dengan pasal 16B dalam UU no 42 

tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai 

Pertentangan antara pasal dalam PP nomor 31 

tahun 2007 dengan UU PPN tidak dijelaskan 

secara terperinci. Posita dan petitum cenderung 

tidak selaras 

 

2 PPN seharusnya dikenakan atas semua 

barang akan tetapi pemerintah tidak 

sanggup untuk melakukannya sehingga 

dibuatlah fasilitas pembebasan tersebut 

dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan 

dari pemberian fasilitas tersebut. 

 

Dari awal tidak ada tendensi untuk 

mengenakan PPN atas semua barang karena 

dari awal telah ada pasal mengenai 

pengecualian atas barang dan jasa yang tidak 

termasuk dalam BKP atau JKP (pasal 4A) 

3 Pemberian fasilitas pembebasan pada 

pertanian tidak sesuai dengan tujuan 

awal dari pasal 16B UU Nomor 42 

Tahun 2009. 

Pemerintah tidak pernah berniat untuk 

menghapus pengenaan PPN atas hasil 

pertanian. Akan tetapi dalam rangka 

pelaksanaan fungsi mengatur pajak dan 

melindungi petani serta kelompok petani maka 

fasilitas pembebasan tersebut dilakukan. Selain 

itu sejak awal tidak ada PPN yang perlu 

ditanggung oleh penjual, karena PPN memang 

tetap dikenakan akan tetapi diberikan fasilitas 

pembebasan.  

 

4 PP seharusnya menjalankan UU dan PP 

no 31 tahun 2007 telah menyalahi UU 

no 10 tahun 2004 

 

Sejak awal tidak ada pertentangan dengan UU. 

Kriteria BKP tertentu diamanatkan untuk 

diatur lebih lanjut di dalam PP sehingga 

muncul istilah BKP tertentu. Di dalam PP 

dinyatakan bahwa yang memperoleh 

pembebasan adalah “BKP tertentu yang 

bersifat strategis” yang mana hal ini juga sudah 

sesuai dengan UU. Sedangkan bersifat strategis 

merupakan kriteria dari BKP tertentu yang 

dibebaskan dari pengenaan PPN yang 

merupakan amanat dari penjelasan pasal 16B 

ayat (1) huruf j. Oleh karena itu penjelasan ini 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari pasal 

16B ayat (1) 

 

5 PP No 31 Tahun 2007 bukan merupakan 

pelaksanaan dari pasal 16 B UU no 42 

Tahun 2009 dengan alasan : 

a. Dalam pasal 16B hanya disebutkan 

barang tertentu akan tetapi oleh PP 

diartikan sebagai barang tertentu 

bersifat strategis sehingga menjadi 

ada dua peraturan yang mengatur 

yaitu PP Nomor 144 Tahun 2000 

tentang pengecualian dan dalam PP 

no 31 Tahun 2007 tentang 

pembebasan PPN pada barang 

strategis 

b. Barang pertanian sebelumnya 

dikenakan PPN pada tahun 2000 

namun pada tahun 2001 segera 

dirubah menjadi dibebaskan 
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6 Hasil pertanian yang berubah menjadi 

BKP Strategis membuat beban bagi 

pengusaha dan petani menjadi lebih 

besar akibat pajak masukan yang tidak 

bisa dikreditkan (Menjadi Biaya) 

 

Terkait pengkreditan PM untuk penyerahan 

yang terutang dan tidak terutang PPN, diatur di 

dalam KMK No 643/KMK.04/1994. 

Ketentuan ini memberikan pengaturan bahwa 

PM bisa dikreditkan sebanding dengan 

penyerahan yang terutang PPN dalam hal 

terdapat pula penyerahan yang tidak terutang 

PPN. 

 

7 Kata BKP tertentu di dalam UU 

membuat adanya penafsiran yang lebih 

luas dan pasal 16B memang benar  telah 

memperluas hal tersebut 

 

PPN dibebaskan pada dasarnya merupakan 

pengganti dari fasilitas PPN DTP (ditanggung 

pemerintah) yang telah ada sejak Keppres no 

204 tahun 1998. Akan tetapi sejak 2001, untuk 

menyesuaikan perubahan yang ada pada UU 

yang menyatakan hanya ada 2 fasilitas (tidak 

dipungut dan dibebaskan) maka fasilitas DTP 

dihapus dan diganti menjadi dibebaskan. Oleh 

karena itu fasilitas dibebaskan pada dasarnya 

tidak tiba-tiba muncul 

 

8 Norma Pasal 16B hanya memuat kata 

barang tertentu dan bukan “barang 

tertentu bersifat strategis” dan kata 

barang strategis baru muncul pada 

penjelasan pasal. 

9 Pemerintah dianggap tidak punya 

kewenangan menentukan suatu barang 

menjadi strategis atau tidak karena 

seharusnya penetapan tersebut berdasar 

Pasal 23 UUD 45 yaitu melalui UU 

 

Barang pertanian merupakan BKP tertentu 

yang bersifat strategis juga dikonfirmasi oleh 

data BPS yang menyatakan bahwa 35% 

penduduk Indonesia berprofesi di bidang 

pertanian, perkebunan dan kehutanan 

Dalam pasal 16B ayat (1) UU PPN secara jelas 

memberi kewenangan pada pemerintah untuk 

mengatur BKP tertentu yang mendapatkan 

fasilitas pembebasan PPN. 

 

10 Penentuan barang tertentu menjadi 

barang strategis bukan berdasar norma 

dalam pasal 16B UU nomor 42 Tahun 

2009 tetapi lewat penjelasan pasal nya 

sehingga penjelasan UU dianggap 

malah memunculkan norma baru 

(Lampiran no 150 UU 10 tahun 2004) 

Penjelasan pasal 16B menunjukkan bahwa 

telah ada kesepakatan antara pemerintah dan 

DPR untuk membuat payung hukum bagi 

penyusunan PP yang mengatur lebih detail. 

Komunikasi tersebut juga dibuktikan dengan 

adanya SK menkeu kepada ketua DPR. 

Dengan demikian pembentukan PP no 31 

tahun 2007 memang telah diamanatkan oleh 

pasal 16B dan karenanya tidak bertentangan 

dengan UU. 

 

11 Pemerintah dianggap ingin 

meningkatkan penerimaan melalui 

cascading effect yang terjadi akibat 

adanya fasilitas pembebasan PPN 

 Tujuan dari pembebasan adalah untuk 

mendorong sektor kegiatan ekonomi 

berprioritas tinggi sesuai pasal 16B. 

Pembebasan juga dimaksudkan 

melindungi pengusaha (pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan) karena 

sebagian besar petani adalah 

PERSEORANGAN.  
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 Pembebasan PPN pada dasarnya 

dikenakan untuk semua pengusaha 

pertanian sehingga asas netralitas telah 

benar dijalankan. Dalam hal ekspor juga 

tidak ada pajak yang dikenakan karena 

tarif PPN adalah 0% 

 

 Fasilitas pembebasan justru mengurangi 

penerimaan PPN. Pemberian pembebasan 

ini bukan untuk tujuan penerimaan 

(Fungsi Budgetair) akan tetapi lebih 

untuk fungsi mengatur (regulerend). 

 

12 Efek kerugian semakin dirasakan bila 

terjadi pada transaksi intra perusahaan 

Bahwa sejak awal ditegaskan jika PM atas 

barang yang dibebaskan tidak dapat 

dikreditkan. Dan hal ini harus diterapkan 

seragam termasuk pada hasil pertanian, 

perkebunan dan kehutanan 

 

 

       Permohonan uji materi tersebut dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, 

Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c 

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007. Atas uji materi yang diajukan oleh 

KADIN tersebut, maka Mahkamah Agung dalam amar purtusannya menyatakan 

bahwa “Mengabulkan permohonan keberatan uji materiil dari pemohon Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia tersebut”. Adapun pertimbangan yang dipakai MA 

dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 70/P/HUM/2013 adalah sebagai berikut: 

a. PP No 31 tahun 2007 yang mengatur barang hasil pertanian tidak 

dikenakan PPN telah menimbulkan perbedaan parsialistik (perintah pasal). 

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 10 UU no 10 tahun 2004 

yang menyatakan bahwa muatan peraturan pemerintah harus berisi materi 

untuk menjalankan perintah UU 



57 
 

 

b. Pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi atas pasal dalam UU 

PPN yang tidak/kurang jelas berikut tata cara atau prosedur yang 

terbangun dalam mekanisme dalam menentukan PPN yang terutang 

dan/atau yang harus dibayar oleh pemikul beban pajak tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. 

c. Secara yuridis normatif tidak terdapat relevansi idealistik hukum dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) 

huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 Tahun 2007, telah bertentangan 

dengan UU PPN maupun dengan UU 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada UU 

perpajakan yang terkait, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

d. Falsafah yang terkandung dalam karakteristik PPN sebagai pajak atas 

konsumsi dalam negeri adalah bukan pajak atas kegiatan bisnis, maka 

pemikul beban pajak adalah konsumen, bukan PKP yang melakukan 

penyerahan BKP/JKP. Dengan demikian PPN menempatkan diri pada 

posisi yang bersifat netral sehingga tidak mempengaruhi kompetisi pada 

dunia usaha. 

e. Secara substansi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 

ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 Tahun 2007 

bertentangan dengan Pasal 4A UU PPN dimana Barang hasil pertanian 

tidak termasuk dalam BKP yang dikecualikan dari pengenaan PPN dan 

juga tidak termasuk dalam barang yang kegiatan penyerahannya 

dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Pasal 16B. Oleh karenanya 
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barang hasil pertanian sebagai barang strategis juga telah menyebabkan 

terjadinya cascade effect (pajak berganda) di tingkat pengusaha CPO 

karena Pajak Masukan untuk menghasilkan kelapa sawit tidak dapat 

dikreditkan, sehingga harus dimasukkan dalam komponen harga pokok 

penjualan/ekspor CPO yang menyebabkan pelamahan daya saing karena 

dalam harga tidak steril dari PPN masukan. 

f. Pengenaan PPN atas hasil pertanian tidak akan merugikan petani 

mengingat adanya batasan pengusaha kecil yang diatur dalam UU dan 

PMK 197/PMK.03/2013 sehingga petani tidak perlu menjadi PKP. 

g. PPN merupakan pajak konsumsi yang pemungutannya menggunakan 

metode pengurang secara tidak langsung. PPN terutang yang wajib disetor 

ke kas negara adalah selisih kurang antara PK dan PM. Jika sebaliknya 

maka PKP justru berhak memperoleh pengembalian/ restitusi 

h. Bahwa berdasarkan mekanisme pemungutan PPN,  pengkreditan antar PM 

dan PK akan memberi dampak positif berupa likuiditas yang lebih baik 

bagi mereka yang sedang berinvestasi dalam hal PM yang terjadi posisi 

nya adalah lebih. Selain itu dalam hal terjadi kegiatan produksi, selisih PK 

yang terjadi bisa menambah penerimaan negara. 

i. Bahwa sesuai pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam UU PPN, PPN dikenakan tidak 

hanya pada tingkat pabrikan tetapi juga pada pedagang besar dan kecil 

sehingga pembebasan atas BKP tertentu telah bertentangan dengan pasal 

1A ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (2), dan pasal 9 ayat (2) serta pasal 16B 

ayat (1) UU PPN. 
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    Sebagai tindak lanjut atas Putusan MA tersebut dan untuk memberikan 

perlakuan yang seragam bagi para petugas di lapangan, Direktur Jenderal Pajak 

telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 24/PJ/2014 

tanggal 25 Juli 2014 (SE-24). Surat edaran tersebut menyatakan bahwa beberapa 

barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak lagi mendapatkan 

pembebasan PPN dan atas penyerahannya dan/atau impornya dikenai PPN 10%. 

Barang-barang tersebut adalah buah kakao, buah kopi, buah dan cangkang kelapa 

sawit; nira, daun/batang aren; biji jambu mete, buah lada; biji, buah, bunga, kulit 

ari pala; bunga, tangkai/daun cengkeh; getah karet, daun teh, daun tembakau, 

batang tebu, buah kapas, buah kapuk; batang rami, rosella, jute, kenaf, abaca, dan 

lainnya; kulit batang kayu manis, kulit batang kina, buah/biji panili, daun nilam, 

buah jarak pagar, daun sereh; daun, akar, bunga, buah atsiri; buah, kulit buah 

(sabut), tempurung, batang kelapa; batang, biji, daun tanaman perkebunan dan 

sejenisnya, tanaman hias; daun, bunga tanaman potong; buah, daun, biji, umbi, 

batang, kulit, bunga, dan lain-lain dari tanaman obat, kayu, kayu kelapa sawit, 

kayu karet, batang bambu, rotan, gaharu, kopal agathis, damar mata kucing 

shorea, biji kemiri, dan biji tengkawang. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) 

Peraturan MA nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa 

dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut 

dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 

Peraturan Perundang-udangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak 

melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena Putusan MA nomor 
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70/P/HUM/2013 dikirim kepada pemerintah pada tanggal 23 April 2014 maka 

Putusan MA dimaksud harus sudah mulai diterapkan pada tanggal 22 Juli 2014, 

artinya bahwa sejak tanggal 22 Juli 2014, atas penyerahan dan/atau impor barang 

hasil pertanian terutang PPN 10%. 

       Dari penerbitan Putusan MA no nomor 70/P/HUM/2013 tersebut, hal menarik 

yang perlu untuk dibahas lebih lanjut adalah terkait pertimbangan hukum yang 

digunakan. Analisis terhadap putusan MA tersebut dapat disajikan sebagai 

berikut: 

 

a. PP No 31 tahun 2007 yang mengatur barang hasil pertanian tidak 

dikenakan PPN telah menimbulkan perbedaan parsialistik.  

       Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung memandang bahwa terdapat 

penyimpangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dengan 

ketentuan pasal 10 UU no 10 tahun 2004. UU tersebut menyatakan bahwa muatan 

peraturan pemerintah harus berisi materi untuk menjalankan perintah UU. 

Berkaitan dengan hal ini, pertimbangan MA tersebut seharusnya juga melihat dari 

sisi faktor diskresi pemerintah. Pasal 19 UU No 42 tahun 2009 menyatakan bahwa 

“Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah”. Pasal tersebut memberikan arti bahwa penafsiran terhadap 

undang-undang dimungkinkan melalui peraturan turunan seperti peraturan 

pemerintah. Penafsiran lebih lanjut dari undang-undang tersebut merupakan salah 

satu bentuk diskresi pemerintah. Adanya Diskresi dimaksudkan untuk 

menerapkan ketentuan hukum tertulis yang masih samar-samar (vagenormen) 
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untuk situasi konkrit, sehingga fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara 

fleksibel dan efektif. Diskresi adakalanya tidak berlandaskan pada ketentuan 

hukum tertulis yang jelas, atau tidak ada sama sekali teksnya secara tertulis, akan 

tetapi diskresi tetap terikat dengan asas keabsahan (rechtmatigheid) baik dari 

aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi.
34

 Diskresi ini dibutuhkan 

mengingat Undang-undang tidak sepenuhnya mampu untuk merumuskan semua 

aspek dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah dituntut tidak 

boleh pasif sehingga dalam hal terdapat keterbatasan pada undang-undang, maka 

digunakanlah asas diskresi untuk menjalankan pemerintahan secara fleksibel dan 

efektif.
35

 Diskresi seringkali berkaitan erat dengan asas umum pemerintahan yang 

baik. Asas umum pemerintahan yang baik menjadi alat ukur apakah sebuah 

diskresi telah sesuai dengan rambu hukum yang ada. Bagi Badan/ pejabat 

administrasi sendiri, pada kesimpulannya merek diperbolehkan menggunakan 

diskresi hanya dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur dan hal 

tersebut dibutuhkan dalam keadaan mendesak demi kepentingan umum.
36

 

       Dalam hal masalah pembebasan PPN untuk hasil pertanian, maka penerapan 

diskresi pemerintah yang diformalisasi dalam bentuk pencantuman komoditi 

tersebut dalam PP no 31 tahun 2007 sebenarnya telah tepat adanya. Alasan 

pencantuman dari barang pertanian yang selanjutnya didefinisikan sebagai barang 

strategis ke dalam ketentuan tersebut tidak lain bertujuan agar terdapat 

                                                           
       

34
Ridwan, “Diskresi (Freies Ermessen) Oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur 

Keabsahan dan Kecermatan Penggunaannya”, Jurnal Media Hukum, Vol 6, No 3, Desember 2009, 

hlm 439 – 450 

       
35

Ibid. 
       

36
Arfan Faiz Muhlizi, “Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi”, Jurnal 

Rechts Vinding, Vol 1, No 1, April 2012, hlm 93 – 111 
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kemudahan administrasi bagi para pelaku usaha di bidang tersebut. Kemudahan 

administrasi tentunya akan diikuti dengan peningkatan daya saing, terlebih lagi 

sektor tersebut sifatnya adalah menyangkut kepentingan orang banyak sehingga 

tepatlah jika masuk dalam kategori strategis dan berprioritas tinggi. Mengacu 

pada tujuan yang dimiliki yaitu melindungi kepentingan orang banyak terutama 

para pelaku usaha di bidang tersebut, maka bisa dipahami bahwa penetapan 

barang pertanian  sebagai barang strategis adalah tepat adanya. Hal ini juga 

menunjukkan pemenuhan terhadap asas umum pemerintahan yang baik terutama 

pada segi asas kepentingan. Adanya pemenuhan terhadap asas umum 

pemerintahan yang baik, menandakan bahwa diskresi yang dilakukan pemerintah 

memang telah sejalan dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini pernyataan 

bahwa PP no 31 tahun 2007 telah menyimpang dari UU Nomor 42 Tahun 2009 

adalah hal yang kurang tepat mengingat PP No 31 Tahun 2007 justru bertujuan 

memberikan pengaturan lebih lanjut dan di dalamnya mengandung diskresi 

pemerintah dalam menjalan fungsi regulerend/ mengatur.   

 

b. Pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi atas pasal dalam UU 

PPN yang tidak/kurang jelas berikut tata cara atau prosedur yang 

terbangun dalam mekanisme dalam menentukan PPN yang terutang 

dan/atau yang harus dibayar oleh pemikul beban pajak tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. 

       Pertimbangan yang digunakan oleh mahkamah agung ini menyatakan bahwa 

PP no 31 tahun 2007 selaku peraturan pelaksana dari UU PPN terutama pasal 16 
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B telah bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam pasal 16B itu sendiri. 

Sama halnya seperti pada poin a, Mahkamah Agung seharusnya disini 

mempertimbangkan pula asas diskresi yang dimiliki oleh pemerintah selaku 

pembuat peraturan. Pasal 16B UU no 42 Tahun 2009 memang memberikan celah 

untuk adanya penafsiran lebih lanjut terkait fasilitas pembebasan PPN . Di dalam 

UU PPN hanya disebutkan kriteria mengenai BKP dan JKP yang memperoleh 

pembebasan. Kriteria inilah yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh 

pemerintah. Penafsiran yang merupakan diskresi dari pemerintah ini kemudian 

diformalisasi menjadi peraturan pemerintah No 31 Tahun 2007. Adapun tujuan 

dari pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai sesuai dengan 

Peraturan pemerintah no 31 tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya kebutuhan dasar masyarakat 

berupa rumah layak huni dengan harga yang terjangkau, Pemerintah telah 

mencanangkan program penyediaan/pembangunan rumah susun sederhana 

milik; 

b. bahwa untuk mendukung penyediaan/pembangunan rumah susun sederhana 

milik sebagaimana dimaksud pada huruf a di kawasan perkotaan, untuk 

mendorong pembangunan nasional, perlu diberikan perlakuan perpajakan 

yang bersifat khusus di bidang Pajak Pertambahan Nilai; 

c. Bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, 

maka ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi 

pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa 

listrik, air dan barang hasil pertanian tidak diperlukan lagi; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16B 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang 

Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 
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Tujuan dari penerbitan PP no 31 tahun 2007 ini apabila diperhatikan, sebenarnya 

telah sejalan dengan bunyi dari pasal 16B UU no 42 tahun 2009. Hal ini terlihat 

dari pertimbangan yang digunakan yaitu tetap mengacu pada pasal UU PPN 

pertama dan setiap perubahannya. Pasal 16B juga menyatakan bahwa pemberian 

fasilitas pembebasan pada dasarnya adalah untuk mendukung perkembangan 

bidang-bidang yang dianggap strategis. Fasilitas pembebasan ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dan insentif bagi bidang tersebut agar dapat lebih efisien 

dalam usahanya. PP no 31 tahun 2007 juga menganut asas yang sama dengan apa 

yang termaktub dalam penjelasan pasal 16B tersebut, dimana hal ini terlihat dalam 

salah satu pertimbangan pembentukannya yang menyatakan sebagai berikut 

“Bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka 

ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha 

yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang 

hasil pertanian tidak diperlukan lagi”. Pernyataan tersebut sekaligus mengartikan 

bahwa sesungguhnya tidak ada penyimpangan antara apa yang diatur dalam PP no 

31 tahun 2007 terutama terkait barang hasil pertanian, dengan yang diatur dalam 

pasal 16B mengingat pasal ini memang pada dasarnya dibentuk untuk 

memberikan penafsiran lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi dan 

perkembangan yang ada di masyarakat.  
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c. Secara yuridis normatif tidak terdapat relevansi idealistik hukum dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat 

(1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 Tahun 2007, telah 

bertentangan dengan UU PPN maupun dengan UU 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan 

pada UU perpajakan yang terkait, dan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik. 

 

       Pertimbangan ini pada dasarnya menyatakan bahwa pembentukan dari PP 

nomor 31 tahun 2007 tersebut bertentangan dengan UU sehingga juga 

menyimpang dari asas umum pemerintahan yang baik. Pembentukan 

pertimbangan ini seharusnya melihat kembali mengenai filosofi dari asas umum 

pemerintahan yang baik. Asas ini memang merupakan asas tidak tertulis dalam 

peraturan formal dan fungsinya adalah menjadi alat kontrol bagi diskresi yang 

dimiliki oleh pemerintah. Asas umum pemerintahan yang baik memiliki beberapa 

asas yang harus dijalankan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan 

mengedepankan kesejahteraan bersama. Salah satu asas yang ada dalam 

berlakunya asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kepentingan umum. 

Asas inilah yang sebenarnya dipenuhi melalui pembentukan PP no 31 tahun 2007 

terkait pembebasan PPN. Peraturan pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan dari golongan bawah sehingga regresivitas tidak menjadi 

semakin besar. Regresivitas merupakan kondisi dimana pengenaan tarif pajak 

menjadi semakin besar ketika masuk dalam penghasilan yang lebih bawah. 
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Regresvitas yang menjadi semakin besar mengandung arti bahwa beban yang 

dipikul oleh golongan lebih bawah juga menjadi semakin besar. Regresivitas 

disini terjadi karena sistem pemungutan PPN tidak akan mampu berjalan dengan 

penuh pada golongan petani dan kelompok tani. Latar belakang pendidikan dan 

kecakapan dalam hal administrasi menjadi faktor utama yang menghambat skema 

PPN untuk dapat berjalan. Apabila skema PPN tetap berjalan maka pada 

gilirannya tentu saja biaya kepatuhan dan biaya administrasi yang tinggi akan 

terjadi dan hal ini tentu saja bertentangan dengan asas dasar pemungutan pajak 

yang mana tidak boleh sampai memberatkan. Biaya kepatuhan dan biaya 

administrasi yang tinggi pada akhirnya sama juga dengan membentuk regresivitas 

yang semakin tinggi pada golongan petani dan kelompok tani tersebut. Fakta 

inilah yang kemudian menunjukkan bahwa sesungguhnya pembentukan PP nomor 

31 tahun 2007 berangkat dari penafsiran yang dimiliki pemerintah yang mana 

tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum. Pembentukan ketentuan 

ini juga tetap menggunakan UU PPN sebagai pertimbangannya dan bersifat 

memperjelas apa yang belum dinyatakan di dalam UU. Pemenuhan terhadap asas 

kepentingan umum inilah yang kemudian mengartikan bahwa PP tersebut 

dibentuk dengan tetap dalam koridor asas umum pemerintahan yang baik.  

 

d. Falsafah yang terkandung dalam karakteristik PPN sebagai pajak atas 

konsumsi dalam negeri adalah bukan pajak atas kegiatan bisnis, maka 

pemikul beban pajak adalah konsumen, bukan PKP yang melakukan 

penyerahan BKP/JKP. Dengan demikian PPN menempatkan diri pada 
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posisi yang bersifat netral sehingga tidak mempengaruhi kompetisi pada 

dunia usaha. 

 

       Pertimbangan yang dibuat oleh mahkamah agung ini benar adanya apabila 

dilihat dari sudut pandang teori pemungutan PPN. Sasaran akhir dari pemungutan 

PPN memang pada dasarnya ditujukan untuk end user mengingat PPN memang 

adalah pajak atas konsumsi. Pajak konsumsi ini akan dapat berjalan dengan baik 

apabila pajak tersebut dapat dipungut pada setiap tingkatan distribusi. Dalam hal 

pemungutan tersebut tidak bisa berjalan secara penuh maka pada akhirnya akan 

menyebabkan PPN yang seharusnya ditanggung oleh konsumen akhir menjadi 

harus ditanggung pengguna dalam tingkatan tengah. Hal ini yang kemudian akan 

menimbulkan beban tambahan dan lebih jauh lagi melemahkan daya saing yang 

dimiliki. Pola pemungutan PPN pada hasil pertanian sebenarnya juga memiliki 

kecenderungan semacam ini. Pada bidang pertanian bahkan pemungutan PPN 

berpotensi untuk terhambat sejak tingkatan pertama (Produsen) dikarenakan 

tingkatan tersebut diisi oleh petani dan level petani yang notabene sangat sulit 

apabila dibebani tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN.  

       Pemberian fasilitas pembebasan PPN pada barang hasil pertanian pada 

dasarnya juga merupakan solusi untuk mengatasi potensi tidak berjalannya 

pemungutan PPN pada tingkatan petani dan kelompok tani. Pemungutan yang 

tidak dapat berjalan tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadi nya beban 

administrasi besar dan melemahkan daya saing dari sektor tersebut. Padahal 

sektor tersebut merupakan sektor yang melibatkan kebutuhan orang banyak dan 
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nasib orang banyak mengingat masih banyak penduduk di Indonesia yang hidup 

dari sektor agraris. Fasilitas pembebasan PPN memang di satu sisi merupakan 

penyimpangan terhadap netralitas PPN dan berpotensi menimbulkan sebuah 

distorsi, akan tetapi fasilitas tersebut mengandung sebuah tujuan yang lebih jauh 

yaitu melindungi kepentingan umum. Pemberian fasilitas pembebasan PPN pada 

barang pertanian justru sebenarnya untuk menghindari distorsi yang semakin 

besar. Pencabutan pembebasan PPN akan menyebabkan distorsi yang lebih besar 

lagi dan masalahnya adalah distorsi tersebut terjadi pada tingkatan petani dan 

kelompok tani. Petani dan kelompok tani yang menanggung beban administrasi 

dalam jumlah besar bukan tidak mungkin jika kemudian.  

       Distorsi yang terjadi pada fasilitas pembebasan PPN atas barang hasil 

pertanian, umumnya akan terjadi pada tingkat pabrikan dan distributor besar. 

Distorsi pada distributor besar terjadi akibat adanya PPN masukan yang tidak bisa 

dikreditkan akibat adanya pembebasan tersebut. Distorsi pada tingkatan pabrikan 

ini apabila dikaitkan dengan konsep PPN sebagai pajak langsung yang mana 

dikenakan secara sama (equally), maka fasilitas pembebasan PPN yang menjadi 

beban kalangan atas (pabrikan) seharusnya sudah benar untuk mengurangi regresi 

PPN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembebasan tujuannya 

adalah menghilangkan regresivitas yang tinggi pada lower class sehingga mereka 

tidak menanggung biaya kepatuhan yang besar. Distorsi yang terjadi pada level 

atas menunjukkan adanya sebuah asas keseimbangan (daya pikul). Pengalihan 

distorsi pada level pabrikan juga menjadi sebuah bentuk meningkatkan 

progresivitas sehingga beban dari level yang lebih bawah dapat dipindahkan ke 
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tingkatan lebih atas. Pola ini akan dapat mempertahankan daya saing dari hasil 

pertanian daripada jika pembebasan tersebut dicabut. 

 

e. Secara substansi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 

ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 Tahun 2007 

bertentangan dengan Pasal 4A UU PPN dimana Barang hasil pertanian 

tidak termasuk dalam BKP yang dikecualikan dari pengenaan PPN dan 

juga tidak termasuk dalam barang yang kegiatan penyerahannya 

dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Pasal 16B. Oleh karenanya 

barang hasil pertanian sebagai barang strategis juga telah menyebabkan 

terjadinya cascade effect (pajak berganda) di tingkat pengusaha CPO 

karena Pajak Masukan untuk menghasilkan kelapa sawit tidak dapat 

dikreditkan, sehingga harus dimasukkan dalam komponen harga pokok 

penjualan/ekspor CPO yang menyebabkan pelemahan daya saing karena 

dalam harga tidak steril dari PPN masukan. 

 

       Cascade effect sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan tersebut pada 

dasarnya tidaklah benar. Efek tersebut muncul ketika pajak atas penjualan 

dikenakan secara berulang sehingga terjadi pemajakan berganda. Pola ini terjadi 

ketika dahulu Indonesia masih menganut pajak penjualan (PPn). Sejak berlakunya 

PPN sebagai pengganti dari pajak penjualan, pola pemajakan berganda tersebut 

tidak terjadi lagi dengan catatan skema pemungutan PPN dapat berjalan secara 

penuh. Dalam hal berlakunya fasilita PPN dibebaskan, pada dasarnya Cascading 

effect tersebut tidak pernah ada karena PPN dibebaskan pada dasarnya tidak 
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membebani adanya sebuah pemungutan PPN. Barang hasil pertanian yang 

memperoleh fasilitas pembebasan PPN secara substansial tetap merupakan BKP 

dan JKP hanya saja pajak yang terutang atas nya tidak pernah ada. Pembebasan 

yang diterima oleh barang hasil pertanian berlaku secara otomatis tanpa melalui 

sebuah pengajuan khusus kepada dirjen pajak. PPN yang memang telah 

dibebaskan sejak awal menunjukkan bahwa tidaklah terjadi sebuah pemajakan 

berganda seperti halnya pada pajak penjualan. 

       Pertimbangan MA yang menyatakan bahwa penggolongan barang pertanian 

sebagai barang strategis yang tidak termasuk dalam pasal 4A dan pasal 16B UU 

42 tahun 2009 merupakan hal yang kurang tepat. Pasal 4A menjelaskan mengenai 

kategori barang yang tidak dikenai PPN dan filosofi dari tidak dikenai ini adalah 

tidak ada PPN yang dikenakan untuk seterusnya karena yang tergolong ke dalam 

pasal tersebut adalah komoditi yang memang bukan barang kena pajak atau jasa 

kena pajak. Sebuah barang dan jasa yang tergolong dalam pasal 4A pada dasarnya 

merupakan barang yang sifatnya benar-benar khusus yang dimana jika dikenakan 

PPN akan menyebabkan pajak berganda ataupun menyebabkan terganggunya 

kepentingan umum. Filosofi yang dimiliki pasal 4A inilah yang menyebabkan 

pasal tersebut tidak tepat jika dikaitkan dengan PP nomor 31 tahun 2007 

mengingat dasar dari penerbitan PP nomor 31 tahun 2007 juga tidak mengacu 

pada pasal tersebut. PP nomor 31 tahun 2007 ini justru dibentuk dengan mengacu 

pada pasal 16B yang dimana fungsi dari Peraturan pemerintah ini adalah sebagai 

penjelas dari apa yang tidak diatur secara jelas di dalam pasal tersebut. Jika 
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dikatakan bahwa PP nomor 31 tahun 2007 dibentuk dengan tidak mengacu pada 

pasal 16B, maka pernyataan tersebut kuranglah tepat. 

       Dalam pertimbangan yang dibuat oleh MA, contoh kasus yang digunakan 

adalah pada sektor kelapa sawit. Padahal kondisi barang hasil pertanian untuk 

semua jenis tidaklah sama. Sektor kelapa sawit umumnya berbentuk industri hulu 

sampai ke hilir dimana pengelolaannya memerlukan beberapa tahapan proses dan 

hasil produk turunannya juga relatif banyak. Penggunaan sektor ini sebagai 

perbandingan memang akan menunjukkan bahwa distorsi terjadi relatif besar pada 

bidang tersebut oleh karena proses yang bertingkat sehingga faktor produksi yang 

digunakan juga relatif banyak. Berbeda hal nya jika perbandingan menggunakan 

komoditi pertanian lain yang dimana tidak memerlukan proses bertingkat dan 

faktor produksi yang banyak. Pada kondisi tersebut, peran fasilitias pembebasan 

PPN akan lebih dirasakan untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki. 

 

f. Pengenaan PPN atas hasil pertanian tidak akan merugikan petani 

mengingat adanya batasan pengusaha kecil yang diatur dalam UU dan 

PMK 197/PMK.03/2013 sehingga petani tidak perlu menjadi PKP. 

 

       Pertimbangan ini apabila diamati lebih lanjut, cenderung tidak melihat 

kondisi aktual yang ada di lapangan.Secara teori memang petani dan kelompok 

tani yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 M, tidak wajib untuk dikukuhkan 

sebagai PKP. Pada kondisi aktual sering terjadi, petani dan kelompok tani tadi 

kesulitan dalam menjual produknya terutama jika berhubungan dengan pabrikan 
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besar, Pabrikan besar seringkali menuntut adanya faktur pajak masukan atas 

setiap pembeliannya. Pabrikan besar juga cenderung memiliki posisi tawar yang 

lebih tinggi dibandingkan para petani tersebut. Kondisi demikian kemudian 

menyebabkan para petani dan kelompok tani tersebut cenderung adakalanya akan 

dipaksa untuk melakukan pemungutan PPN atas penyerahan yang dilakukan 

supaya pabrikan tersebut tetap mau membeli produk mereka. Pabrikan disini akan 

cenderung lebih banyak menikmati PPN yang terjadi dari pencabutan pembebasan 

PPN tersebut mengingat mereka bisa melakukan pengkreditan atas PPN yang 

diterima dan juga dimungkinkan untuk melakukan restitusi dalam hal orientasi 

nya banyak ke ekspor. Berdasarkan fakta inilah, maka pertimbangan yang dibuat 

oleh MA tersebut dapat dikatakan kurang tepat. 

 

g. PPN merupakan pajak konsumsi yang pemungutannya menggunakan 

metode pengurang secara tidak langsung. PPN terutang yang wajib 

disetor ke kas negara adalah selisih kurang antara PK dan PM. Jika 

sebaliknya maka PKP justru berhak memperoleh pengembalian/ restitusi 

 

       Skema PPN memang mengharuskan adanya pengkreditan antara pajak 

masukan dan keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang timbul dari 

pembelian yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, sedangkan pajak keluaran 

merupakan pajak yang timbul dari penjualan yang dilakukan oleh pengusaha kena 

pajak. Selisih dari pajak masukan dan keluaran inilah yang kemudian wajib untuk 

disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. Pada kondisi normal, skema ini 
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tidak akan memberatkan produsen mengingat sasaran akhir dari pajak ini adalah 

pada sisi konsumen akhir. Permasalahan timbul ketika produsen seperti hal nya 

petani dan kelompok tani tidak mampu untuk menjalankan skema ini. 

Ketidakmampuan produsen dalam menjalankan skema ini akan berakibat PPN 

menjadi tanggungan dan beban administrasi. Adanya pencabutan atas fasilitas 

pembebasan PPN akan menimbulkan kondisi dimana para petani dan kelompok 

tani dimungkinkan untuk menjadi pemungut PPN. Kondisi ini terutama terjadi 

ketika lawan transaksi adalah pabrikan yang notabene atas setiap pembelian yang 

dimiliki akan menuntut adanya faktur pajak masukan. PPN masukan yang 

diterima tersebut bagi sisi pabrikan yang bisa melakukan pengkreditan akan 

sangat menguntungkan. Padahal PPN Masukan tersebut sejatinya merupakan hak 

dari petani dan kelompok tani sehingga bisa diartikan bahwa pencabutan fasilitas 

ini lebih berpihak pada kepentingan pengusaha besar dibandingkan pada para 

petani dan kelompok tani tersebut.   

       Pencabutan fasilitas PPN atas hasil pertanian ini pada akhirnya juga banyak 

digunakan oleh pengusaha besar dalam perencanaan pajaknya terutama dalam hal 

restitusi. Restitusi adalah sebuah mekanisme dimana wajib pajak mengajukan 

permohonan untuk melakukan penarikan kembali atas pajak yang pembayarannya 

mengalami kelebihan. Kelebihan pajak yang dibahas dalam hal ini adalah 

kelebihan PPN. Kelebihan PPN hanya dapat terjadi pada pengusaha kena pajak 

yang dalam menghitung besarnya PPN menggunakan mekanisme pengkreditan 

antara pajak keluaran dengan masukan. Kelebihan tersebut terjadi ketika PPN 
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Masukan yang dimiliki lebih besar dari PPN keluaran.
37

 Dahulu sebelum adanya 

pencabutan atas fasilitas pembebasan PPN, PPN masukan yang diperoleh oleh 

pabrikan tersebut tidak bisa dikreditkan dengan PPN keluaran yang terjadi. Hal ini 

mengacu pada pasal 16B UU 42 tahun 2009 yang mengatur tentang mekanisme 

PPN dibebaskan.  

       Restitusi pada dasarnya memang merupakan hak dari wajib pajak yang 

mengalami kelebihan pembayaran pajak. Pada perusahaan besar atau pabrikan hal 

ini terjadi lebih sering disebabkan karena kegiatannya yang memerlukan faktor 

produksi banyak sehingga pembelian yang dilakukan pun relatif banyak. Adanya 

pencabutan fasilitas pembebasan PPN tentu saja sangat menguntungkan sisi 

pabrikan karena mereka dapat memperoleh kembali kelebihan pajak yang 

dimiliki. Dari analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang 

dibuat oleh mahkamah agung yang menyatakan hak restitusi justru menunjukkan 

bahwa pertimbangan tersebut justru lebih condong pada kepentingan dari 

pengusaha besar/ golongan tertentu. PPN masukan yang bisa di restitusi tersebut 

memang menguntungkan dari sisi pengusaha besar/ pabrikan, akan tetapi bagi 

petani dan kelompok tani malah akan menimbulkan biaya kepatuhan yang besar. 

Pola ini apabila berjalan maka sama dengan pemungutan pajak tidak lagi 

mengedepankan konsep praktis dan adil sehingga pajak kehilangan legitimasinya.  

       Hukum pajak selaku bagian dari ilmu hukum seharusnya juga mempunyai 

filosofi yang yang sama dalam hal keadilan. Keadilan yang ada dalam hukum 

pajak terwujud ketika pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil dan merata 

                                                           
       

37
 Djoko Muljono, Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak, Edisi kesatu, Andi, Yogyakarta, 

2009, hlm 141 



75 
 

 

serta sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak. Fakta bahwa putusan 

mahkamah agung yang pada akhirnya mengabulkan pencabutan PPN atas hasil 

pertanian, memberikan gambaran bahwa teori keadilan tidak berjalan disini. 

Putusan tersebut cenderung lebih berpihak pada kepentingan dari golongan 

tertentu. Apabila dikaitkan dengan berlakunya teori keadilan, maka putusan MA 

tersebut cenderung juga tidak mencerminkan sebuah keadilan distributif. Keadilan 

distributif diartikan sebagai sebuah keadilan yang memberikan kepada setiap 

orang menurut jasa. Keadilan ini bersifat proporsional yang artinya ada persamaan 

dalam hal rasio.
38

 Tidak terpenuhinya keadilan distributif maka sama artinya 

terdapat kepentingan dari sebagian masyarakat yang tidak mampu dilindungu oleh 

norma yang berlaku. Padahal norma yang berlaku seharusnya mampu 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, masyarakat, dan 

pribadi.
39

 

       Putusan MA terkait pencabutan fasilitas pembebasan PPN telah menyebabkan 

asas pemungutan pajak yang adil menjadi tidak berjalan sehingga dalam hal ini 

telah terjadi sebuah ketidakadilan pajak. Ketidakadilan ini sebenarnya memang 

telah terjadi sejak lama meskipun telah ada teori yang menyatakan pungutan pajak 

harus berdasarkan pada undang-undang. Adanya ketidakadilan ini juga terkait 

dengan karakteristik dari undang-undang sendiri yang mana sifat keadilannya 

masih sebatas anggapan belaka.
40

 Undang-undang jika dipahami lebih dalam 

sesungguhnya juga merupakan sebuah produk dari politik hukum sehingga perlu 
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Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 28 
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dipahami bahwa sifat keadilan yang ada di dalamnya tidaklah sama dengan sifat 

keadilan yang ada di masyarakat. Begitu halnya dengan putusan MA yang juga 

sifatnya tidak sama dengan keadilan yang ada di masyarakat. Maksimal putusan 

tersebut hanya bisa mendekati keadilan yang ada di masyarakat tetapi tidak akan 

pernah benar-benar mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh seluruh 

masyarakat.  

 

h. Bahwa berdasarkan mekanisme pemungutan PPN,  pengkreditan antar 

PM dan PK akan memberi dampak positif berupa likuiditas yang lebih 

baik bagi mereka yang sedang berinvestasi dalam hal PM yang terjadi 

posisi nya adalah lebih. Selain itu dalam hal terjadi kegiatan produksi, 

selisih PK yang terjadi bisa menambah penerimaan negara. 

 

       Pertimbangan dari MA disini prinsipnya adalah sama dengan penjelasan 

sebelum nya yaitu lebih condong pada kepentingan sebagian kelompok tertentu. 

Pertimbangan ini sama dengan memberikan celah bagi pengusaha besar dan 

pabrikan untuk melakukan restitusi meskipun konsekuensinya pada level petani 

dan kelompok tani akan menanggung risiko dan biaya administrasi yang besar. 

Berkaitan dengan pembebasan PPN, sebenarnya negara telah mengalami kerugian 

akibat potensi PPN yang hilang. Potensi PPN yang hilang ini tidak seberapa 

dibandingkan jika akibat PPN tersebut daya saing dari barang hasil pertanian 

secara nasional akan mengalami penurunan. 
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i. Bahwa sesuai pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam UU PPN, PPN dikenakan tidak 

hanya pada tingkat pabrikan tetapi juga pada pedagang besar dan kecil 

sehingga pembebasan atas BKP tertentu telah bertentangan dengan pasal 

1A ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (2), dan pasal 9 ayat (2) serta pasal 16B 

ayat (1) UU PPN 

       Prinsip pengenaan PPN adalah bersifat netral sehingga semua pihak yang 

merupakan subjek pajak akan diperlakukan sama dalam pemungutannya. 

Pemungutan PPN tersebut tidak memandang apakah subjek pajak yang 

bersangkutan merupakan pedagang besar atau kecil. Dalam hal pemberian fasilitas 

pun, penerapannya juga bersifat untuk semua subjek pajak tanpa terkecuali. 

Pertimbangan MA yang di atas seolah menyatakan bahwa pabrikan berada pada 

posisi yang sangat dirugikan padahal di satu sisi pabrikan juga termasuk yang 

memperoleh fasilitas pembebasan tersebut. Pemberian fasilitas pembebasan akan 

menyebabkan PPN menjadi tidak ada sejak awal dan perlakuan serupa juga 

diterima oleh pabrikan. Dalam hal ini tidak ada PPN yang ditanggung oleh 

pabrikan terkait penyerahan hasil pertanian mengingat sejak awal memang tidak 

ada PPN yang dikenakan.  

 

       Analisis yang dilakukan terhadap pertimbangan hukum dari terbitnya putusan 

mahkamah agung sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 3.2 

Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan MA No 70P/HUM/2013 

 

NO 
 

PERTIMBANGAN HUKUM 
 

ANALISIS 
 

1 PP No 31 tahun 2007 yang mengatur 

barang hasil pertanian tidak dikenakan 

PPN telah menimbulkan perbedaan 

parsialistik 

Penentuan barang pertanian dalam PP no 31 

tahun 2007 merupakan diskresi pemerintah dan 

sebuah bentuk politik hukum untuk melindungi 

kepentingan yang lebih besar dan menjaga 

daya saing sektor pertanian. PP no 31 tahun 

2007 juga menjadi pemenuhan terhadap asas 

umum pemerintahan yang baik 

 

2 Pelaksanaan yang berkaitan dengan 

implementasi atas pasal dalam UU PPN 

yang tidak/kurang jelas berikut tata cara 

atau prosedur yang terbangun dalam 

mekanisme dalam menentukan PPN 

yang terutang dan/atau yang harus 

dibayar oleh pemikul beban pajak tidak 

boleh bertentangan dengan undang-

undang yang lebih tinggi. 

 

Pasal 16B memang bersifat terbuka terhadap 

penafsiran lebih lanjut. Pembentukan PP no 31 

tahun 2007 ini juga merupakan bentuk 

penafsiran lebih lanjut yang menggunakan asas 

diskresi pemerintah yang diformalisasi. 

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam 

pembentukan PP no 31 tahun 2007 itupun juga 

menggunakan UU PPN terutama pasal 16B 

sebagai landasannya  

3 Secara yuridis normatif tidak terdapat 

relevansi idealistik hukum dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 

1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf 

f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 

Tahun 2007, telah bertentangan dengan 

UU PPN maupun dengan UU 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang didasarkan 

pada UU perpajakan yang terkait, dan 

asas-asas umum pemerintahan yang 

baik 

 

Tidak ada pertentangan dengan UU PPN 

mengingat di dalam UU tersebut juga tidka ada 

penjelasan secara pasti mengenai kategori dari 

barang yang dibebaskan. UU PPN juga 

memberikan ruang untuk menafsirkan apa 

yang belum diatur. Fasilitas pembebasan 

barang hasil pertanian pada dasarnya ditujukan 

untuk melindungi kepentingan petani dan 

kelompok tani. Tujuan ini merupakan bentuk 

pemenuhan terhadap asas kepentingan umum 

yang mana merupakan bagian dari asas umum 

pemerintahan yang baik 

4 Falsafah yang terkandung dalam 

karakteristik PPN sebagai pajak atas 

konsumsi dalam negeri adalah bukan 

pajak atas kegiatan bisnis, maka 

pemikul beban pajak adalah konsumen, 

bukan PKP yang melakukan penyerahan 

BKP/JKP. Dengan demikian PPN 

menempatkan diri pada posisi yang 

bersifat netral sehingga tidak 

mempengaruhi kompetisi pada dunia 

usaha. 

 

 

Pola pemungutan PPN normal apabila 

dijalankan secara penuh pada bidang pertanian, 

justru berpotensi terhambat sejak tingkat awal 

(produsen). Dalam hal terjadi demikian maka 

regresivitas akan semakin besar dan 

berpengaruh pada daya saing. Fasilitas 

pembebabasan berusaha untuk mengurangi 

regresivitas tersebut dan memberikan 

menjalankan teori daya pikul. 
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5 Secara substansi pembebasan PPN hasil 

pertanian bertentangan dengan Pasal 4A 

UU PPN dimana Barang hasil pertanian 

tidak termasuk dalam BKP yang 

dikecualikan dari pengenaan PPN dan 

juga tidak termasuk dalam barang yang 

kegiatan penyerahannya dibebaskan dari 

pengenaan PPN menurut Pasal 16B. 

Barang hasil pertanian sebagai barang 

strategis juga telah menyebabkan 

terjadinya cascade effect (pajak 

berganda) 

 

Pajak berganda pada dasarnya tidak pernah 

terjadi karena fasilitas pembebasan PPN sejak 

awal tidak menimbulkan adanya PPN atas 

penyerahan yang dilakukan. Pembandingan 

dengan pasal 4A kuranglah tepat mengingat 

peruntukkan pasal tersebut berbeda dengan 

tujuan dari PP no 31 tahun 2007. Contoh kasus 

yang digunakan juga cenderung subjektif 

mengingat kondisi yang ada dalam komoditas 

pertanian yang lain tidaklah selalu sama 

dengan yang ada pada bidang kelapa sawit. 

6 Pengenaan PPN atas hasil pertanian 

tidak akan merugikan petani mengingat 

adanya batasan pengusaha kecil yang 

diatur dalam UU dan PMK 

197/PMK.03/2013 sehingga petani tidak 

perlu menjadi PKP. 

 

Kondisi aktual menunjukkan bahwa pabrikan 

dan pengusaha besar seringkali dapat memaksa 

petani dan kelompok tani untuk menerbitkan 

faktur pajak. Kondisi ini terjadi karena posisi 

tawar dari pabrikan besar cenderung lebih 

tinggi sehingga petani dan kelompok tani 

tersebut adakalanya dipaksa untuk menjadi 

PKP demi adanya penerbitan faktur pajak.  

 

7 PPN merupakan pajak konsumsi yang 

pemungutannya menggunakan metode 

pengurang secara tidak langsung. PPN 

terutang yang wajib disetor ke kas 

negara adalah selisih kurang antara PK 

dan PM. Jika sebaliknya maka PKP 

justru berhak memperoleh 

pengembalian/ restitusi 

 

Skema PPN apabila dijalankan pada golongan 

petani dan kelompok tani cenderung akan 

memberikan sebuah beban administrasi yang 

akan mempengaruhi daya saing. Pencabutan 

atas fasilitas pembebasan ini juga cenderung 

tidak adil dan menguntungkan bagi pabrikan. 

Pabrikan tersebut akan menggunakannya 

sebagai bagian dari tax planning dalam hal 

restitusi 

 

8 Pengkreditan antar PM dan PK akan 

memberi dampak positif berupa 

likuiditas yang lebih baik bagi mereka 

yang sedang berinvestasi dalam hal PM 

yang terjadi posisi nya adalah lebih. 

Selain itu dalam hal terjadi kegiatan 

produksi, selisih PK yang terjadi bisa 

menambah penerimaan negara. 

 

Skema PPN memang akan berjalan normal 

pasca pencabutan fasilitas pembebasan PPN, 

namun yang diuntungkan adalah mereka yang 

telah siap secara administrasi. Dalam hal ini 

pabrikan dan pengusaha besar cenderung akan 

dalam posisi menguntungkan karena mereka 

memiliki kesempatan melakukan restitusi. 

9 Bahwa sesuai pasal 4 ayat 1 dan 2 

dalam UU PPN, PPN dikenakan tidak 

hanya pada tingkat pabrikan tetapi juga 

pada pedagang besar dan kecil sehingga 

pembebasan atas BKP tertentu telah 

bertentangan dengan pasal 1A ayat (1) 

huruf a, pasal 7 ayat (2), dan pasal 9 

ayat (2) serta pasal 16B ayat (1) UU 

PPN 

Fasilitas pembebasan dari awal memang 

berlaku untuk semua tanpa terkecuali seperti 

hal nya konsep dasar PPN yang netral. Dalam 

hal ini fasilitas tersebut diperoleh oleh semua 

baik pedagang kecil maupun besar. Pabrikan 

sekalipun juga memperolehnya sehingga bagi 

mereka pun juga tidak ada pengenaan PPN atas 

hasil pertanian yang diserahkan. 



80 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan apa yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil terkait permasalahan yang dibahas adalah sebagai 

berikut : 

a. PPN merupakan pajak konsumsi yang memiliki karakteristik netral, akan 

tetapi karakteristik tersebut tidak bisa diterapkan secara absolut terutama 

pada barang dan jasa yang memiliki sifat strategis dan menyangkut 

kepentingan umum. Fasilitas pembebasan merupakan bentuk perlindungan 

pemerintah terhadap komoditi yang bersifat strategis tersebut dan hal ini 

merupakan bentuk diskresi pemerintah yang diformalisasi untuk 

menjalankan asas umum pemerintahan yang baik. Bidang pertanian 

merupakan salah satu bidang yang strategis dan memiliki prioritas tinggi 

sehingga memang perlu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN. 

Penentuan sebagai bidang strategis sejalan pula dengan visi dan misi 

presiden RI.  

b. Uji materi yang diajukan oleh KADIN mengandung konflik kepentingan 

antara pengusaha besar yang diwakili oleh KADIN dan masyarakat umum 

khususnya petani yang diwakli oleh Pemerintah. Putusan MA no 

70P/HUM/2013 yang mencabut fasilitas pembebasan pada hasil pertanian 

akan memberatkan petani dan kelompok tani karena adanya distorsi dan 
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cascade effect yang besar. Bagi pengusaha besar, putusan tersebut justru 

memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan pajak berupa 

restitusi atas pajak masukan yang kelebihan bayar. Akibat putusan 

tersebut, asas daya pikul yang adil menjadi tidak dapat berjalan dengan 

efektif dan pemungutan pajak tidak lagi bersifat progresif tetapi justru 

malah menjadi semakin regresif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa 

putusan MA tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan untuk 

diberlakukan mengingat dasar hukum yang digunakan kurang tepat serta 

berpotensi malah menyebabkan ketidakadilan di kalangan pengusaha hasil 

pertanian terutama yang berasal dari petani dan kelompok tani. 

 

4.2 Saran                

       Adanya putusan dari mahkamah agung ini pada akhirnya mengharuskan 

penyerahan barang pertanian dikenai PPN. Satu-satunya cara untuk dapat 

memberikan fasilitas PPN atas barang hasil pertanian adalah melalui perubahan 

UU PPN dengan memasukkan barang hasil pertanian sebagai barang yang tidak 

dikenai PPN. Perlindungan terutama kepada para petani dan kelompok tani juga 

perlu untuk dilakukan pasca berlakunya putusan tersebut. Perlindungan yang 

diberikan bisa dalam bentuk pengecualian petani dan kelompok tani sebagai pihak 

yang melakukan pemungutan PPN. Pola serupa diterapkan pada pemungutan PPh 

Pasal 22 dalam bidang pertanian, yang mana menyatakan bahwa pembelian 

kepada petani dan kelompok tani merupakan transaksi yang dikecualikan dari 

pemungutan PPh tersebut. Pengecualian petani dan kelompok tani untuk menjadi 
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pihak yang wajib memungut PPN, paling tidak akan membuat mereka terhindar 

dari beban administrasi yang tinggi serta risiko sebagai PKP.   

 


