
 

 

  



 

Soal 1 

a. Peninjauan Kembali (PK) adalah Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa 

yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa apabila dalam putusan pengadilan 

pajak terdapat alasan-alasan liminatif yang memungkinkan untuk diajukan peninjauan 

kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 91 UU Pengadilan Pajak  

Berdasarkan Pasal 89 UU Pengadilan Pajak:  

• Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah 

Agung melalui Pengadilan Pajak. 

• Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan 

putusan Pengadilan Pajak. 

• Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut 

permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. 

b. Alasan-alasan pengajuan dan jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali  (Pasal 91 dan 

93 UU Pengadilan Pajak) 

Alasan Jangka Waktu 

Apabila putusan Pengadilan Pajak 

didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu 

muslihat pihak lawan yang diketahui 

setelah perkaranya diputus atau didasarkan 

pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim 

pidana dinyatakan palsu 

3 (tiga) bulan terhitung sejak 

diketahuinya kebohongan atau tipu 

muslihat atau sejak putusan Hakim 

pengadilan pidana memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

Apabila terdapat bukti tertulis baru yang 

penting dan bersifat menentukan, yang 

apabila diketahui pada tahap persidangan di 

Pengadilan Pajak akan menghasilkan 

putusan yang berbeda 

3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan 

suratsurat bukti yang hari dan tanggal 

ditemukannya harus dinyatakan di bawah 

sumpah dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

 

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang 

tidak dituntut atau lebih dari pada yang 

dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan 

Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c 

3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim 



 

Apabila mengenai suatu bagian dari 

tuntutan belum diputus tanpa 

dipertimbangkan sebab-sebabnya 

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-

nyata tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Soal 2 

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung memutuskan 

permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan: 

a) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh 

Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil 

putusan melalui pemeriksaan acara biasa;  

b) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh 

Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil 

putusan melalui pemeriksaan acara cepat.  

 

Soal 3 

• Tax Planning atau Perencanaan Pajak  

o Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat 

mencapai suatu penghematan pajak (tax savings) dengan memanfaatkan celah hukum 

perpajakan.  

o Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.  

o Tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang 

akan dilakukan. 

o Syarat-syarat perencanaan pajak adalah sebagai berikut:  

▪ Tidak melanggar ketentuan perpajakan 

▪ Dapat diterima secara bisnis 

▪ Bukti-bukti pendukungnya memadai 

• Tax Avoidance 



 

o Manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang – 

undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang 

o Pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan 

perpajakan 

• Tax Evasion 

o Manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang 

o Penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak 

 

Soal 4 

• Prinsip Formula Pajak Penghasilan   

o Memperhatikan unsur perhitungan pajak penghasilan 

• Prinsip Deductible Menjadi Taxable 

o Beban yang tidak dapat dikurangkan menjadi dapat dikurangkan 

o Penghasilan sebagai objek pajak menjadi bukan objek pajak 

• Pemecahan Usaha   

o Memanfaatkan tarif pajak pergeseran penghasilan agar tidak termasuk tarif pajak 

tertingi (top rate brackets) dan melakukan penghematan tarif pajak rata-rata dengan 

memecah entitas menjadi dua atau lebih 

• Penyebaran Penghasilan Dan Biaya   

o Perpanjangan jangka waktu pengenaan pajak   

▪ Penjualan secara angsuran / kredit 

▪ Perpendek jangka waktu biaya yang dapat dikurangkan 

▪ Pembelian tunai menjadi leasing          

o Diversifikasi usaha penunjang  

▪ Pembentukan entitas bisnis baru 

Contoh Pembentukan perusahaan leasing atau sewa (rental) 

• Faktor Pajak   

o Peningkatan biaya yang dapat dikurangkan 

o Perubahan pengertian penghasilan yang tidak kena pajak 

 

Soal 5 

Perusahaan dapat memilih metode perhitungan PPh 21, yaitu: 

a. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)   



 

Metode ini lazimnya disebut METODE GROSS. Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang 

terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi 

penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh 

perusahaan.  

b. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung) 

i. Metode ini lazimnya disebut METODE NET. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang 

terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Gaji yang diterima oleh 

karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang 

menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak 

dilakukan dengan cara gross up. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak 

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena tidak dimasukkan sebagai 

faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.  

ii. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang) Metode ini lazimnya disebut 

METODE GROSS UP. Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk Tunjangan, maka 

jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru 

dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross 

up di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk 

masing-masing karyawan.  

Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 metode GROSS akan terlihat memberatkan 

perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat 

dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan 

tereliminasi karena PPh Pasal 21-nya dapat dibiayakan.  

Di samping memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh 

terutang untuk masing-masing karyawan (metode gross up), perusahaan juga bisa 

memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.  

Dalam hal besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar daripada tunjangan PPh Pasal 

21, maka kekurangannya bisa ditanggung karyawan (dipotong) dari karyawan atau 

ditanggung perusahaan. Jika kekurangannya ditanggung oleh perusahaan, maka 

perlakuan perpajakannya menjadi non deductible expenses.  

 

Soal 6 

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah 

kegiatan membangun bangunan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang 

dilakukan oleh tukang batu atau tukang kayu harian atau pemborong bangunan yang belum 



 

atau tidak dikukuhkan sebagai PKP,yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak 

lain.Berdasarkan PMK nomor 39/PMK.03/2010 yang juga diatur dalam PER-27/PJ/2010 yang 

menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) adalah 40% dari seluruh pengeluaran  (termasuk 

PPN)  pada bulan yang bersangkutan tidak termasuk harga perolehan tanah. 

Tanpa tax planning: 

Jumlah PPN yang terutang = 10% x 40% x jumlah pengeluaran (kecuali harga tanah) 

= 10% x 40% x (Rp1 milliar - 400 juta)  

Jumlah PPN yang terutang = 24 juta 

Dengan tax planning: 

PT Mantul Jaya mengalokasikan/mengkapitalisasikan harga pembelian bangunan ke harga 

pembelian tanah sebesar Rp100 juta. Sehingga harga tanah menjadi Rp500 juta (Rp400 

juta+100 juta). 

Jumlah PPN yang terutang = 10% x 40% x (Rp1 miliar - 500 juta) = 20 juta 

Jumlah PPN yang terutang = Rp20 juta 

Jadi, dengan tax planning PT Matul Jaya dapat menghemat biaya pajak sebesar Rp4 juta. 

 

Soal 7 

NJOP Bumi: 

1. Areal produktif 

Tanaman Blm Menghasilkan-1th  10,000 x 2,000  =   20,000,000 

 10,000 x 1,500  =    15,000,000 

Tanaman Blm Menghasilkan-2th  10,000 x 2,000  =  20,000,000 

 10,000 x 2,100  =  21,000,000 

2. Areal belum produktif  60,000 x 2,000  =  120,000,000 

1. Areal Emplasemen  5,000 x 30,000  =  150,000,000 

2. Areal tidak produktif  5,000 x 1,000  =  150,000,000 

3. Areal jalan  20,000 x 10,000 =  200,000,000 

   551,000,000 

NJOP Bangunan ; 

1. Kantor 600 x 1,200,000  = 720,000,000 

2. Gudang  100 x 800,000  =  80,000,000 

3. Rumah Tinggal  200 x 1,000,000  =  200,000,000 

   1,000,000,000 



 

NJOP Bu+Ba (Rp 551 juta + Rp 1 milliar)    1,551,000,000 

NJOPTKP    (6,000,000) 

NJOPKP    1,545,000,000 

NJKP  40%   618,000,000 

PBB  0,5%   3,090,000 

 

Soal 8 

NJOP 

NJOP Bumi  150 x 2,925,000  =  438,750,000 

NJOP Bangunan  70 x 1,200,000  =    84,000,000 

NJOP Bu+Ba     522,750,000 

Harga Pasar     700,000,000 

Dasar Pengenaan BPHTB atas PEMBERIAN HAK BARU KARENA PELEPASAN HAK 

adalah Nilai Pasar. 

NPOP   700,000,000 

NPOPTKP    (50,000,000) 

NPOPKP    650,000,000 

BPHTB terhutang  5%   32,500,000 

Pengajuan Permohonan  75%   (24,375,000) 

BPHTB Dibayar Jika Permohonan Pengurangan Diterima   8,125,000 

 

Ketentuan tentang pengurangan BPHTB karena Pensiunan PNS = 75% (PMK- 

91/PMK.03/2006)  


