: PUT.116552.11/2015/PP/M.XII B Tahun 2019

Jenis Pajak

: PPh. 22

Tahun Pajak

: 2015

Pokok Sengketa

: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah

PA
JA
K

Putusan Nomor

koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan
Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2015 sebesar Rp25.247.470.840,00
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

DI
LA
N

bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;

PE
N

GA

bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan menyebutkan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelompokkan berdasarkan jenis:
a. Sepeda motor,
b. Mobil penumpang,
c. Mobil bus,
d. Mobil barang,
e. Kendaraan khusus;

IA
T

bahwa adapun penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah kendaraan bermotor
yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia,
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia,
c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan
crane; serta
d. Kendaraan khusus penyandang cacat;

ET
AR

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/X/2012 terkait dengan permohonan uji materi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain
terhadap pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memutuskan menolak
permohonan uji materi seluruhnya atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga rumusan
dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku;

KR

bahwa Surat Penegasan Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-1012/PJ.03/2015 tanggal
4 Desember 2015 hal Tanggapan atas Surat Asosiasi Industri Alat Berat Indonesia Nomor
061/HINABUIX/2015 Perihal Penjelasan atas Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
Surat Nomor S-951/WPJ.19/KP.0207/2015 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT KI sebagai
anggota Asosiasi Alat Berat Indonesia ditegaskan bahwa:

SE

bahwa Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)
huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak didefinisikan secara khusus
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang9dimaksud. Oleh karena itu, pengertian kendaraan
bermotor yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mengacu pada pengertian kendaraan bermotor
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
bahwa anggota HINABI yang melakukan penjualan kendaraan bermotor termasuk alat berat wajib
memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari

dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;

PA
JA
K

bahwa perbedaan pendapat antara Terbanding dan Pemohon Banding terletak pada penafsiran
pengertian Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22;
bahwa pengelompokan kegiatan usaha menurut Pemohon Banding ke dalam Klasifikasi Lapangan
Usaha 29150 sebagaimana disebutkan dalam surat bandingnya berbeda dengan data dalam
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yakni Klasifikasi Lapangan Usaha 28160: industri alat
pengangkat dan pemindah. Pengelompokan kegiatan usaha oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Dua ini telah sesuai dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

DI
LA
N

bahwa dalam Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-000001NVPJ.19/KP.0203/2016 tanggal
10 Februari 2016 tidak disebutkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak lantas
menyebabkan kewajiban atas jenis pajak tersebut menjadi tidak dapat dipenuhi. Hal ini sejalan
dengan prinsip perpajakan Indonesia yaitu prinsip self assessment dimana setiap Wajib Pajak
harus aktif menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

GA

bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Selanjutnya Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan mandat kepada
Menteri Keuangan untuk mengatur ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan
besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan melalui Peraturan Menteri Keuangan;

PE
N

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 (selanjutnya disebut PMK-154) mengatur bahwa besarnya
Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda
dua atau Iebih di dalam negeri ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;

ET
AR

IA
T

bahwa Terbanding berpendapat bahwa PMK-154 telah mengatur secara detail mengenai dasar
pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak. Dalam kasus ini, PMK154 mengatur
secara jelas bahwa penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam
negeri dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan
Pajak Pajak Pertambahan Nilai. Atas dasar ketentuan tersebut, penjualan semua jenis kendaraan
bermotor dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22;
bahwa Ruang lingkup semua jenis kendaraan bermotor mengacu pada ketentuan kendaraan
bermotor yang diatur pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa kendaraan terdiri atas:
a. Kendaraan Bermotor; dan
b. Kendaraan Tidak Bermotor;

SE

KR

bahwa adapun Pasal 47 ayat (2) mengatur bahwa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
a . Sepeda motor,
b . Mobil penumpang,
c . Mobil bus,
d . Mobil barang,
e . Kendaraan khusus;

bahwa adapun Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa "kendaraan khusus"
adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun
tertentu, antara lain:
a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia,
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan

crane; serta
d. Kendaraan khusus penyandang cacat;

PA
JA
K

bahwa pengertian kendaraan bermotor juga diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Terbanding berpendapat bahwa
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dijual oleh Pemohon Banding termasuk dalam pengertian
kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam PMK-154;

IA
T

PE
N

GA

bahwa Terbanding berpendapat bahwa penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PUU/X/2012 adalah terkait dengan penggunaan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 yang menjadi referensi atau rujukan Terbanding dalam menentukan pengertian
kendaraan bermotor. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan rumusan Pasal 1 angka
13 masih berlaku sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam menentukan
dasar pemungutan pajak sebagaimana Pendapat Mahkamah dalam angka [3.17]:
"Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang 28/2009 telah
melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan Undang-Undang sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pengertian "kendaraan bermotor" yang termuat dalam
Undang-Undang a quo sebagai lex generalis tidak mengacu pada pengertian "kendaraan
bermotor" yang tercantum dalam Undang-undang Lalu Lintas sebagai lex specialis. Dalam hal ini,
Undang-Undang a quo telah memperluas pengertian kendaraan bermotor meliputi alat-alat berat
dan alat-alat besar, yang dalam Undang-undang Lalu Lintas tidak dikategorikan demikian.
Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil a quo tidak beralasan. Menurut
Mahkamah, "pengertian kendaraan bermotor" sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang a
quo merupakan bentuk perumusan ulang yang bertujuan untuk memberikan batasan kepada
Pemerintah Daerah mengenai objek-objek mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi
daerah. Di samping itu, hal tersebut jugs bertujuan untuk menutup celah penghindaran dan
pengelakan pajak (loopholes) dan mempermudah administrasi pajak, serta tujuan lainnya....";

ET
AR

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Undang-undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Nomor 1/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pengujian Undang-undang
No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2)
isinya menyatakan bahwa batang tubuh Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan
Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
tetap dipertahankan dan menyatakan setiap alat berat yang digunakan dalam industri
pertambangan merupakan objek pajak Undang-undang No.28 Tahun 2009;
bahwa sedangkan yang digugurkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015
merupakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang No.22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

KR

bahwa dengan demikian, terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan
hukum sama tetapi mempunyai perbedaan pandangan atas alat berat dalam industri
pertambangan;

SE

bahwa putusan yang mempertahankan perlakuan alat berat sebagai objek pajak terkait dengan
Batang Tubuh Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan putusan yang
menggugurkan perlakuan alat berat sebagai kendaraan bermotor terkait dengan Penjelasan
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 dengan amar ketiga
bahwa Penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam betas, selesai diucapkan
pada pukul 14.25 WIB;

PA
JA
K

bahwa dengan demikian, untuk Masa Pajak Oktober 2015, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih
memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Wajib Pajak masih berkewajiban memungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor;

DI
LA
N

bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK-34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (selanjutnya disebut dengan PMK-34/2017)
yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017 disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d point 4
PMK-34/2017:
“Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri
oleh badan usaha yang bergerak dalam industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi…4.
Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat,
sebesar 0,45%.”;
bahwa dengan demikian, untuk Masa Pajak Oktober 2015, yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 1
huruf d point 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang berbunyi;

PE
N

GA

bahwa Pasal 2 ayat (1):
“Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
d. Atas penjualan basil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan
industri farmasi:
4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma
empat puluh lima persen).”;

IA
T

bahwa Terbanding berpendapat bahwa dengan diterbitkannya surat dari Direktur Peraturan Perpajakan II
Nomor S-1012/PJ.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang menegaskan bahwa untuk kepastian hukum dan
keseragaman pelaksanaan peraturan perpajakan penjualan Kendaraan Bermotor berupa alat berat wajib
dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp25.247.470.840,00 sudah tepat;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Direktur

ET
AR

Jenderal Pajak nomor KEP-00625/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017 sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, diusulkan kepada Pengadilan
Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00625/KEBNVPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib
Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 nomor 00001/202/15/092/16
tanggal 10 Mei 2016 Masa/Tahun Pajak Oktober 2015;

Menurut Pemohon Banding :

KR

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf ‘d’ Point 4 PMK No.16/PMK.010/2016 diatur ketentuan
bahwa atas penjualan hasil produksi semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih
kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
otomotif, dikenakan pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45%;

SE

bahwa dalam menentukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Kendaraan
Bermotor Termasuk Alat Berat, Terbanding pada saat pemeriksaan menggunakan dasar hukum
sebagai berikut:
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah,
- Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan
pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan

di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015;

PA
JA
K

bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) s/d (k) PMK Nomor:
107/PMK.010/2015, Pemohon Banding (industri alat pengangkat dan alat pemindah) tidak
disebutkan sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur mengenai kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
Penjualan Alat Berat;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa: “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
bahwa karena tidak ada kepastian hukum yang jelas dalam ketentuan Perpajakan Indonesia yang
mengatur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Alat Berat, maka
dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar koreksi adalah tidak tepat, karena
dasar hukum tersebut hanyalah bersifat pertimbangan hukum belaka (pembentukan norma hukum
baru), yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan pengenaan pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Alat Berat;

PE
N

GA

bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II Nomor S-1013/PJ.03/2015
mengenai klarifikasi atas pengenaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Alat
Berat, disebutkan bahwa terhadap pengertian Kendaraan Bermotor tidak didefinisikan secara
khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 s ebagaimana telah diubah
terakhir dengan PMK 107/PMK.010/2015;
“f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri
otomotif dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri.”
”g. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importer umum
kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.”

IA
T

bahwa karena pengertian Kendaraan Bermotor tidak didefinisikan secara khusus dalam Peraturan
Menteri Keuangan dimaksud, maka dalam mendefinisikan Kendaraan Bermotor, Tim Pemeriksa
merujuk pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“Undang-undang LLAJ”);

ET
AR

bahwa alat berat jika dilihat dari fungsinya merupakan alat produksi. Berbeda dengan kendaraan
bermotor yang berfungsi sebagai moda transportasi baik barang maupun orang. Dengan kata lain,
secara fungsional, alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi moda transportasi barang
maupun orang;

KR

bahwa alat berat dan kendaraan bermotor tidak dapat disamakan karena alat berat tidak
diharuskan mengikuti uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti halnya kendaraan bermotor yang fungsinya untuk
mengangkut penumpang. Dengan demikian, persyaratan uji tipe dan uji berkala sebagaimana
diatur dalam ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan tidak dapat
dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak akan pernah sama dengan kendaraan
bermotor yang fungsinya untuk mengangkut penumpang;

SE

bahwa mengenai alat berat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf e uu
llaj harus dikecualikan dari lingkup kendaraan bermotor yang dikenai pph pasal 22;
bahwa dilihat dari fungsinya, pembentuk pasal-pasal batang tubuh Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tidak bermaksud mempersamakan kendaraan bermotor dengan alat berat,
sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal batang tubuh Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang muatan materinya pada prinsipnya hanya mengatur tentang kegiatan berlalu
lintas dan pengaturan orang dan/atau barang di jalan raya. Alat berat secara fungsional, tidak
dimaksudkan sebagai sarana pengangkutan (transportasi) barang atau orang, tetapi justru
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara keliru
mempersamakan kendaraan motor dengan alat berat;

PA
JA
K

bahwa pengundangan norma kendaraan bermotor, yang memasukan alat berat sebagai
kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam bagian Penjelasan, telah melanggar asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, karena memasukan norma baru ke dalam
Penjelasan, yang secara kualitatif mengubah esensi batang tubuh;
bahwa secara jelas maksud dan tujuan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tidak termasuk alat berat sebagai kendaraan bermotor yang secara
jelas terbukti karena;

DI
LA
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bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor: 3/PUU-XIII/2015 tentang dimasukkannya
alat berat selaku kendaraan bermotor menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memutuskan
bahwa:
“alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan
kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh Undang-undang LLAJ. Dengan demikian,
pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor harusnya dikecualikan dari Undang-undang
LLAJ...”;

PE
N

GA

bahwa Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (selanjutnya disebut dengan PMK34/2017), yang secara jelas memisahkan alat berat dari lingkup kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d
point 4 PMK-34/2017:
“Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor didalamnegri
oleh badan usaha yang bergerak dalam industri baja, industry otomotif, dan industry farmasi…4.
Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat,
sebesar 0,45%.”;
bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka terhadap penjualan alat berat yang dilakukan oleh wajib
pajak dikecualikan dari definisi kendaraan bermotor sehingga sudah seharusnya dikecualikan dari
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22;

Menurut Majelis :

IA
T

bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk MENGABULKAN SELURUH BANDING
Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding;
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bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas Dasar
Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2015 sebesar
Rp25.247.470.840,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
bahwa menurut Majelis, pokok sengketa adalah berdasarkan hasil pengujian terhadap Surat

KR

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Buku Besar, dan bukti pendukung lainnya yang
dilakukan oleh Terbanding, pengujian dilakukan berdasarkan pemisahan penyerahan antara
penyerahan/penjualan alat berat untuk distributor dalam negeri dengan penyerahan ekspor dan
penyerahan selain alat berat, dengan hasil sebagai berikut:

SE

1. Obyek PPh Pasal 22 cfm SPT PPN Masa Oktober 2015
a. Jumlah penyerahan Barang dan Jasa terutang PPN
b. Dikurangi:
Penyerahan ekspor
Penyerahan spare part lainnya
Jumlah Pengurang
2. Obyek Pajak menurut Pemeriksa
3. Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan WP
4. Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 22

Rp58.027.213.608,00
Rp22.096.969.352,00
Rp10.682.773.416,00
Rp32.779.742.768,00
Rp25.247.470.840,00
Rp
0,00
Rp25.247.470.840,00

bahwa adanya penjualan alat berat berupa excavator dan bulldozer yang terutang Pajak
Penghasilan Pasal 22 dikarenakan termasuk dalam industri otomotif berdasarkan Peraturan
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Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan
perpajakan antara lain sebagai berikut:
1. Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KUP;

DI
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2. Pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh;
3. Pasal 1 huruf e, Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
4. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (UU PDRD);
5. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
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bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding dan surat bantahan antara lain
menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. berdasarkan keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:
7/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2011 tanggal 31 Mei 2011 diketahui bahwa
kegiatan usaha Pemohon Banding adalah industri mesin-mesin dan suku cadang untuk
pertambangan, penggalian, dan konstruksi serta perdagangan besar (distributor utama) dan
impor dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 28240 dan bukan termasuk kategori
industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 29100;

IA
T

Pemohon Banding dikelompokkan dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (“KLU”) 29150
atau industri alat pengangkat dan alat pemindah dan tidak dikategorikan sebagai Klasifikasi
Lapangan Usaha 34100 atau industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;

ET
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2. berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM-000001/WPJ.19/KP.0203/2006
Tanggal: 10 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Terbanding (dalam hal ini adalah Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua) adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 19, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan
Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pajak Penghasilan
Pasal 29 dan tidak disebutkan sama sekali mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga
secara jelas dan nyata Pemohon Banding tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 22.

KR

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf ‘d’ Point 4 PMK No.16/PMK.010/2016 diatur
ketentuan bahwa atas penjualan hasil produksi semua jenis kendaraan bermotor beroda dua
atau lebih kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang
usaha industri otomotif, dikenakan pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45%;

SE

3. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) s/d (k) PMK
Nomor: 107/PMK.010/2015, Pemohon Banding (industri alat pengangkat dan alat pemindah)
tidak disebutkan sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur mengenai kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
Penjualan Alat Berat;
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4. bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II Nomor S-1013/PJ.03/2015
mengenai klarifikasi atas pengenaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan
Alat Berat, disebutkan bahwa terhadap pengertian Kendaraan Bermotor tidak didefinisikan
secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PMK 107/PMK.010/2015;
“f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam
negeri.”
”g. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importer umum
kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.”

DI
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bahwa karena pengertian Kendaraan Bermotor tidak didefinisikan secara khusus dalam
Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, maka dalam mendefinisikan Kendaraan Bermotor, Tim
Pemeriksa merujuk pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“Undang-undang LLAJ”);
bahwa alat berat jika dilihat dari fungsinya merupakan alat produksi. Berbeda dengan kendaraan
bermotor yang berfungsi sebagai moda transportasi baik barang maupun orang. Dengan kata
lain, secara fungsional, alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi moda transportasi
barang maupun orang;
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bahwa alat berat dan kendaraan bermotor tidak dapat disamakan karena alat berat tidak
diharuskan mengikuti uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Undangundang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti halnya kendaraan bermotor yang fungsinya
untuk mengangkut penumpang. Dengan demikian, persyaratan uji tipe dan uji berkala
sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan
tidak dapat dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak akan pernah sama
dengan kendaraan bermotor yang fungsinya untuk mengangkut penumpang;
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5. bahwa dilihat dari fungsinya, pembentuk pasal-pasal batang tubuh Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan tidak bermaksud mempersamakan kendaraan bermotor dengan alat berat,
sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal batang tubuh Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang muatan materinya pada prinsipnya hanya mengatur tentang kegiatan
berlalu lintas dan pengaturan orang dan/atau barang di jalan raya. Alat berat secara fungsional,
tidak dimaksudkan sebagai sarana pengangkutan (transportasi) barang atau orang, tetapi justru
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara
keliru mempersamakan kendaraan motor dengan alat berat;
bahwa pengundangan norma kendaraan bermotor, yang memasukan alat berat sebagai
kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam bagian Penjelasan, telah melanggar asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, karena memasukan norma baru ke dalam
Penjelasan, yang secara kualitatif mengubah esensi batang tubuh;

SE
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6. bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor: 3/PUU-XIII/2015 tentang
dimasukkannya alat berat selaku kendaraan bermotor menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e bagian c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, memutuskan bahwa:
“alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan
kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh Undang-undang LLAJ. Dengan
demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor harusnya dikecualikan dari
Undang-undang LLAJ...”;
7. bahwa Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (selanjutnya disebut dengan
PMK-34/2017), yang secara jelas memisahkan alat berat dari lingkup kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d
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point 4 PMK-34/2017:
“Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negri oleh badan usaha yang bergerak dalam industri baja, industry otomotif, dan industry
farmasi…4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk
alat berat, sebesar 0,45%.”;

9.

DI
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Dalam surat Bantahan antara lain menyampaikan sebagai berikut:
8. bahwa berdasarkan keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:
7/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2011 tanggal 31 Mei 2011 diketahui bahwa
kegiatan usaha Pemohon Banding adalah industri mesin-mesin dan suku cadang untuk
pertambangan, penggalian, dan konstruksi serta perdagangan besar (distributor utama) dan
impor dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 28240 dan bukan termasuk kategori
industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 29100;
bahwa hal tersebut sejalan dengan pengelompokan kegiatan usaha Pemohon Banding yang
telah ditetapkan sendiri oleh Terbanding (dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Dua) yang mana Pemohon Banding dikelompokkan dengan kode Klasifikasi
Lapangan Usaha (“KLU”) 29150 atau industri alat pengangkat dan alat pemindah dan tidak
dikategorikan sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha 34100 atau industri kendaraan bermotor
roda empat atau lebih;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, alat berat
ditetapkan bukan bagian dari kendaraan bermotor dengan membatalkan norma hukum yang
ada dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sehingga demi adanya kepastian hukum, keadilan, persamaan dimuka
hukum termasuk menghindari adanya dualisme hukum karena penafsiran yang berbeda,
maka tidak boleh ada ketentuan lain yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan
bermotor;
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10.
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bahwa berdasarkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha tersebut, kewajiban pajak yang harus
dilaksanakan oleh Pemohon Banding berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor:
PEM-000001/WPJ.19/KP.0203/2006 Tanggal: 10 Februari 2006 yang diterbitkan oleh
Terbanding (dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua) adalah
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 19,
Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25,
Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 dan tidak disebutkan sama
sekali mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga secara jelas dan nyata Pemohon
Banding tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22;

KR

bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor telah
menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan-akan ada dua norma hukum yang saling
bertolak belakang yang berlaku terhadap alat berat, misalnya excavator, bulldozer dan lainlain. Bagaimana mungkin misalnya terhadap excavator atau bulldozer sebagai alat berat
yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bukan kendaraan bermotor berdasarkan
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi, pada bagian lain berdasarkan
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih menjadi bagian kendaraan
bermotor;

SE

bahwa adanya dualisme pengaturan terhadap alat berat tersebut telah menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan
alat berat seperti apa yang termasuk kendaraan bermotor dan yang bukan kendaraan
bermotor atau bisa juga terhadap alat berat yang sama bisa diperlakukan berbeda dimana
yang satu diperlakukan sebagai bukan kendaraan bermotor dan yang satu lagi alat berat
diperlakukan sebagai kendaraan bermotor;
bahwa kondisi ini telah menimbulkan keadaan dimana dalam sutau negara hukum ternyata
tidak terdapat satu norma hukum yang sama yang berlaku terhadap alat berat, sehingga
melanggar asas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

bahwa mengenai Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikecualikan dari lingkup
kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Terhadap pendapat
Terbanding bahwa untuk Masa Pajak Oktober 2015, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
masih memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Wajib Pajak masih berkewajiban
memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor;
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11.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, bahwa meskipun
putusan Mahkamah Konstitusi baru terbit 2016, namun dari aspek hukum perundangundangan dapat kami sampaikan sebagai berikut;
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bahwa dilihat dari fungsinya, pembentuk pasal-pasal batang tubuh Undang-undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tidak bermaksud mempersamakan kendaraan bermotor dengan
alat berat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal batang tubuh Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, yang muatan materinya pada prinsipnya hanya mengatur tentang
kegiatan berlalu lintas dan pengaturan orang dan/atau barang di jalan raya. Alat berat secara
fungsional, tidak dimaksudkan sebagai sarana pengangkutan (transportasi) barang atau
orang, tetapi justru Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan secara keliru mempersamakan kendaraan motor dengan alat berat;

bahwa secara jelas maksud dan tujuan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak termasuk alat berat sebagai kendaraan bermotor yang
secara jelas terbukti karena:
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GA

bahwa pengundangan norma kendaraan bermotor, yang memasukkan alat berat sebagai
kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam bagian Penjelasan, telah melanggar asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, karena memasukkan norma baru ke dalam
Penjelasan, yang secara kualitatif mengubah esensi batang tubuh;

ET
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bahwa terhadap pendapat Terbanding bahwa dengan diterbitkannya surat dari Direktur
Peraturan Perpajakan II Nomor S-1012/PJ.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang
menegaskan bahwa untuk kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan peraturan
perpajakan penjualan Kendaraan Bermotor berupa alat berat wajib dilakukan pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22, koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak
Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp25.247.470.840,00 sudah tepat;

SE

14.

bahwa Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-34/PMK.010/2017 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
(selanjutnya disebut dengan PMK-34/2017), yang secara jelas memisahkan alat berat dari
lingkup kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d point 4 PMK-34/2017:
“Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam industri baja, industry otomotif, dan industry
farmasi. 4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk
alat berat, sebesar 0,45%.”;
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bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor: 3/PUU-XIII/2015 tentang
dimasukkannya alat berat selaku kendaraan bermotor menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e bagian c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, memutuskan bahwa:
“alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan
kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh Undang-undang LLAJ. Dengan
demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor harusnya dikecualikan dari
Undang-undang LLAJ...”

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, bahwa surat dari
Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-1012/PJ.03/2015 tanggal 4 Desember 2015
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tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Terbanding dalam melakukan koreksi atas
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp25.247.470.840,00 dan
jelas sekali bahwa surat tersebut bukanlah merupakan produk hukum atau peraturan
perundang-undangan atau termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menyatakan hal-hal
sebagai berikut:
1. bahwa adanya penjualan alat berat berupa excavator dan bulldozer yang terutang Pajak
Penghasilan Pasal 22 dikarenakan termasuk dalam industri otomotif berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;

1
2
3
4
5
6

Kode dan Nomor Seri
Faktur Pajak

Tanggal

010.003-15.76335187
15/10/2015
010.003-15.76335188
15/10/2015
010.003-15.76335221
30/10/2015
010.003-15.76335222
30/10/2015
010.003-15.76335223
30/10/2015
010.003-15.76335224
30/10/2015
JUMLAH MASA OKTOBER 2015

Dasar Pengenaan
Pajak (Rp)

Nama Barang Kena Pajak

4.940.615.252,00 Komatsu Bulldozer D85ESS-2
1.056.000.000,00 Komatsu hydraulic Excavator HB205-1
6.138.381.618,00 Komatsu hydraulic Excavator PC 130E-7
11.000.473.970,00 Komatsu hydraulic Excavator PC 130E-7
1.056.000.000,00 Komatsu hydraulic Excavator HB205-1
1.056.000.000,00 Komatsu hydraulic Excavator HB205-1
25.247.470.840,00

GA

No
.
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2. bahwa PT KI bergerak dalam bidang usaha industri alat berat berupa bulldozer dan excavator.
Selama Masa Pajak Oktober 2015, Pemohon Banding melakukan penjualan hasil produksi
berupa bulldozer dan excavator kepada distributor dalam negeri yaitu PT United Tractors, Tbk
dengan rincian sebagai berikut:

IA
T
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3. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Nomor 1/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 Tentang Pengujian Undang-undang No. 28 Tahun
2009 Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2). Hasil Keputusan
menyatakan bahwa batang tubuh Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap
dipertahankan dan menyatakan setiap alat berat yang digunakan dalam industri pertambangan
merupakan objek pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan yang digugurkan dalam
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-X111/2015 merupakan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
bagian c Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ET
AR

4. bahwa dengan demikian terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum sama
namun mempunyai perbedaan pandangan atas alat berat dalam industri pertambangan. Putusan yang
mempertahankan perlakuan alat berat sebagai obyek pajak terkait dengan batang tubuh Undang-undang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan putusan yang menggugurkan perlakuan alat berat sebagai
kendaraan bermotor terkait dengan penjelasan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

KR

5. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 3/PUU-X111/2015 dengan amar ketiga
bahwa Penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 14.25
WIB;

SE

bahwa dengan demikian, untuk Masa Oktober 2015 Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih memiliki
kekuatan hukum mengikat sehingga Wajib Pajak masih berkewajiban memungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor;

6. bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan
motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
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7. bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
a. Sepeda motor,
b. Mobil penumpang,
c. Mobil bus,
d. Mobil barang,
e. Kendaraan khusus;
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bahwa adapun penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah kendaraan bermotor
yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia,
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia,
c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader,
excavator, dan crane; serta
d. Kendaraan khusus penyandang cacat;

GA

8. bahwa Surat Penegasan Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-1012/PJ.03/2015 tanggal
4 Desember 2015 hal Tanggapan atas Surat Asosiasi Industri Alat Berat Indonesia Nomor
061/HINABUIX/2015 Perihal Penjelasan atas Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
Surat Nomor S-951/WPJ.19/KP.0207/2015 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT KI sebagai
anggota Asosiasi Alat Berat Indonesia ditegaskan bahwa:
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bahwa Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat
(1) huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak didefinisikan
secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud. Oleh karena itu, pengertian
kendaraan bermotor yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mengacu pada pengertian
kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

IA
T

bahwa anggota HINABI yang melakukan penjualan kendaraan bermotor termasuk alat berat
wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima
persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
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bahwa Mengenai Jenis Usaha Pemohon Banding;
9. bahwa pengelompokan kegiatan usaha menurut Pemohon Banding ke dalam Klasifikasi
Lapangan Usaha 29150 sebagaimana disebutkan dalam surat bandingnya berbeda dengan
data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yakni Klasifikasi Lapangan Usaha
28160: industri alat pengangkat dan pemindah. Pengelompokan kegiatan usaha oleh Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ini telah sesuai dengan kegiatan usaha Pemohon
Banding;
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bahwa dalam Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-000001NVPJ.19/KP.0203/2016 tanggal
10 Februari 2016 tidak disebutkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak lantas
menyebabkan kewajiban atas jenis pajak tersebut menjadi tidak dapat dipenuhi. Hal ini sejalan
dengan prinsip perpajakan Indonesia yaitu prinsip self assessment dimana setiap Wajib Pajak
harus aktif menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 (selanjutnya disebut PMK-154) mengatur bahwa
besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan
bermotor beroda dua atau Iebih di dalam negeri ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat
puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
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10. bahwa pengertian kendaraan bermotor juga diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
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11. bahwa Terbanding berpendapat bahwa penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PUU/X/2012 adalah terkait dengan penggunaan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 yang menjadi referensi atau rujukan Terbanding dalam menentukan pengertian
kendaraan bermotor. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan rumusan Pasal 1
angka 13 masih berlaku sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam
menentukan dasar pemungutan pajak.
12. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Undang-undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Nomor 1/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pengujian Undangundang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12
ayat (2) isinya menyatakan bahwa batang tubuh Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6
ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tetap dipertahankan dan menyatakan setiap alat berat yang digunakan
dalam industri pertambangan merupakan objek pajak Undang-undang No.28 Tahun 2009;

GA

bahwa sedangkan yang digugurkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUXIII/2015 merupakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang No.22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
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bahwa dengan demikian, terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan
hukum sama tetapi mempunyai perbedaan pandangan atas alat berat dalam industri
pertambangan;

IA
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bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-2 tanggal 2 Mei 2018 Pemohon Banding antara lain
menyatakan sebagai berikut:
Pemohon: bahwa apabila melihat ke perpajakan, jelas sekali di kode lapangan usaha, bahwa
untuk produksi alat berat mempunyai KLU di kantor pajak yaitu 29150 dan apabila
kendaraan roda dua, roda empat atau lebih yang biasa disebut kendaraan otomotif itu
KLU nya 34100. Dan di departemen perdagangan pun mempunyai KBLI yang
berbeda, untuk alat berat 28240 kalau untuk otomotif 29100;
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bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2008 tahun
2009, PP Nomor 94, PMK Nomor 154, dan PMK Nomor 104 itu semua mengacu
kepada perusahaan otomotif;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-3 tanggal 23 Mei 2018 Pemohon Banding dan
Terbanding antara lain menyatakan sebagai berikut:
Pemohon: bahwa Pemohon menyampaikan penjelasan mengenai alat berat berupa printout slide
penjelasan dan brosur objek sengketa;

SE
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bahwa kendaraan alat berat hanya terkait kegiatan-kegiatan proyek tertentu, seperti:
alat penggali; pengolahan lahan; dan seterusnya. Kendaraan ini bukan objek Undangundang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alat berat tidak perlu uji kir dari lalu lintas dan
angkutan jalan. Berat dari kendaraannya 15 Ton dan izin pengoperasian dari instansi
alat tersebut berbeda;

Terbanding: bahwa Terbanding sampaikan penjelasan tertulis, Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009. Koreksi Terbanding yaitu terdapat penjualan oleh Pemohon kepada United
Tractor sebanyak 6 barang berupa bulldozer dan excavator;
ketentuan mengenai dasar pemungutan didasarkan kepada Peraturan Menteri
Keuangan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

107/PMK.010/2015 maka atas penjualan tersebut dipungut Pajak Penghasilan Pasal
22 sebesar 0.45% dari dasar pengenaan PPN;
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Pemohon: (Menjawab pertanyaan Majelis: apakah alat berat menggunakan nomor polisi?
Pendaftaran operasionalnya kemana?) bahwa tidak ada, kendaraan tersebut untuk
operasionalnya Pemohon tidak mendapat izin apa-apa tetapi operatornya yang
mendapatkan izin. Izin operator berupa lisensi K3 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga
Kerja;
bahwa sebetulnya izin pengoperasian diserahkan oleh instansi tersebut kepada
perusahaannya, dan perusahaan Pemohon yang memberikan izin kepada siapa yang
berhak untuk mengoperasikannya;
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bahwa klarifikasi Pemohon menjual alat berat, tidak mengoperasikannya sama sekali.
Saat menjual pun tidak langsung ke kustomer, tetapi melalui distributor. Dan
barangkali retribusi nomor-nomor akan diurus oleh kustomer dari distributor;
bahwa yang paling penting adalah bahwa dengan Undang-undang Nomor 22 tahun
2009 tidak dapat diterapkan kedalam alat berat, karena tidak pernah menyentuh lalu
lintas dan menjadi angkutan jalan, untuk ke lapangan saja harus menggunakan trailer.
Oleh karena itu dengan MK nomor 3 maka dibatalkanlah dengan Undang-undang
Nomor 22 tahun 2009 ini;
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bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-4 tanggal 4 Juli 2018 Terbanding dan Pemohon
Banding antara lain menyatakan sebagai berikut:
Terbanding: bahwa industri otomotif dalam KMK nomor 107 tahun 2015 adalah semua industri
yang menghasilkan kendaraan bermotor. Rumusan kendaraan bermotor tidak
dijelaskan dalam KMK, karena definisi tersebut sudah tercantum di dalam Undangundang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009.
Pemohon: bahwa pengertian alat berat sangat luas namun semua tidak bisa berlalu lalang di
jalan raya. Masalah otomotif dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dimasukkan dalam pengertian yang sama. Yang Pemohon sampaikan hanya yang
dipersidangkan dalam persidangan ini. Pengertian alat berat secara umum akan
Pemohon sampaikan pada persidangan selanjutnya;
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bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-5 tanggal 25 Juli 2018 Pemohon Banding antara lain
menyatakan sebagai berikut:
2.1. Bahwa Menteri Keuangan melalui PMK-154 dari sejak awal tidak memiliki tujuan, maksud
atau atensi untuk mengenakan PPh Pasal 22 atas alat berat dimasukan ke dalam kendaraan
bermotor. Hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan
Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di
Bidang Lain (“PMK-34/2017”) yang telah menjelaskan dan menegaskan secara lebih detil
bahwa alat berat tidak termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor Beroda dua atau Lebih
yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.
1) Dengan pertimbangan yang kami nyatakan di atas, dapat dilihat bahwa memang benar
Kementerian Keuangan tidak memiliki tujuan, maksud atau atensi untuk mengenakan
PPh Pasal 22 atas alat berat.
Selanjutnya, perlu kami tekankan bahwa menurut dalil MK, penggolongan alat berat
sebagai kendaraan bermotor beroda dua atau lebih adalah tindakan yang tidak tepat
karena alasan dan argumentasi sebagai berikut.
a. Rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian
atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang.
Susunan kalimat Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, menurut Pemohon Banding, tidak dapat dimaknai
sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan
ketentuan tertentu, bahkan dari perspektif tata bahasa susunan kalimat Penjelasan
Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
hanya berisi keterangan tanpa disertai subjek, predikat, maupun objek;
b. Makna kalimat dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan posisinya bukan sebagai norma hukum, melainkan
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hanya bagian (struktur) pelengkap yang berisi uraian mengenai pengertian/definisi
kendaraan khusus.
Bahwa susunan kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat berdiri sendiri,
dalam arti kalimat demikian tidak akan memiliki makna yang utuh manakala dibaca
secara terpisah dari batang tubuhnya, terutama Pasal 47 ayat (2) huruf e UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada atau tidak adanya uraian dalam
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tersebut tidak akan mengubah norma hukum dalam batang tubuh
Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Meskipun bukan sebuah norma hukum, keberadaan Penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menimbulkan
kerancuan hukum karena Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bukan sekadar mendefinisikan
pengertian “kendaraan khusus” yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e,
melainkan telah pula memperluas bahkan memberikan definisi/pengertian baru
mengenai “kendaraan khusus”.
Kerancuan hukum muncul ketika batang tubuh Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tidak memberikan pengertian/definisi mengenai “kendaraan khusus”,
sehingga terdapat kemungkinan para pemangku kepentingan akan merumuskan
peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada Penjelasan Pasal
47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Meskipun sebenarnya jelas diatur dalam Undang-undang 12/2011 bahwa suatu
Penjelasan UndangUndang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut.
Bahwa penerapan PMK-154 oleh Terbanding karena merujuk pada bagian
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma
hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat
teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan
bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya.
Padahal meskipun sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan
teknis yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang
dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi. Alat berat secara khusus
didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala
besar dengan mobilitas relatif rendah.
Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan
bermotor pada umumnya, menurut Pemohon Banding, menimbulkan kerugian bagi
Pemohon Banding ketika alat berat yang notabene bukan merupakan moda
transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan
bagi moda transportasi dimaksud.
Pengaturan alat berat, sekurangnya berupa bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift,
loader, excavator, dan crane, serta alat berat sejenis dapat diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain yang relevan dengan sifat, jenis, dan fungsi dari alat berat
dimaksud.
Pengaturan demikian diperlukan untuk memberikan jaminan hukum, antara lain, bagi
kepemilikan dan keamanan alat berat, pertanggungjawaban atas risiko yang mungkin
ditimbulkannya, dan menyusun database inventarisasi alat berat untuk
dimaksimalkan peran atau manfaatnya dalam pembangunan serta kewajibankewajiban hukum yang menyertainya;
Pengaturan demikian harus dilakukan dengan cermat, yaitu tidak secara tergesagesa mengkategorikan alat berat sebagai kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [vide Pasal 1 angka 8
dan Pasal 47 ayat (2)]. Kategorisasi demikian mengakibatkan alat berat wajib
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana sekurangnya diatur dalam
Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
yang jika tidak memenuhi persyaratan maka sebagai konsekuensinya alat berat tidak
boleh dioperasikan.

Bahwa Terdapat Referensi untuk Membedakan bahwa Alat Berat dan Kendaraan Bermotor Pada
Dasarnya Memiliki Pengertian yang Berbeda.
Pengertian Alat Berat
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Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia-Inggris (Echols and Shadily, 1989), diperoleh pengertian
bahwa yang dimaksud dengan alat adalah equipment.
Menurut R.S. Means Company (2012) alat (equipment) adalah seluruh mesin, dan peralatan yang
diperlukan untuk pembangunan yang tepat dan penyelesaian proyek yang dapat diterima. Alat
adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perabot, perkakas. Alat berat adalah
pengganti alat kerja tradisional yang kapasitasnya rendah seperti cangkul, sekop, beliung, dan lainlain. Alat berat pada umumnya digerakkan dengan motor, namun bukan terutama untuk mobilitas,
atau sebagai moda transportasi, melainkan untuk melipatgandakan kapasitas kerja tenaga
manusia. Dalam konteks industri, alat berat yang diterjemahkan dari heavy equipment didefinisikan
sebagai “alat dengan penggerak maupun statis yang digunakan untuk konstruksi proyek-proyek
besar maupun operasi seperti kehutanan, jalan dan jalan raya, pemeliharaan tambang terbuka dan
lain-lain.
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Disamping itu, beberapa definisi alat berat yang secara universal diterima dalam dunia
perindustrian dan transportasi seperti yang dikutip di dalam buku karangan Ir. Asiyanto, MBA, IPM,
berjudul Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008, halaman
1), definisi alat berat adalah:
“Alat yang sengaja diciptakan/didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan
proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia seperti: mengangkut,
mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara yang
mudah, cepat, hemat, dan aman.”
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Kemudian, dalam buku karangan Robert Huzij, Angelo Spano, Sean Bennett, berjudul Modern
Diesel Technology Heavy Equipment System, 2nd Edition , yang diterbitkan pada tahun 2014,
dinyatakan bahwa pengertian alat berat:
Halaman xxi
“The spectrum of technology used in the heavy equipment field is much broader than in the
automotive or heavy commercial vehicle fields.”
Terjemahan Tidak Resmi
“Spektrum teknologi yang digunakan di bidang alat berat jauh lebih luas daripada di bidang
kendaraan komersial otomotif atau berat.”
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Halaman 335 s.d 336
“Heavy equipment found at construction sites, openpit mines, and quarries these days is
capable of hauling hundreds of tons at a time. The power developed by the diesel engine must
pass through a series of driveshafts and powertrain components on its way to the drive wheels.”
Terjemahan Tidak Resmi
“Alat berat yang ditemukan di lokasi konstruksi, tambang terbuka, dan pertambangan dewasa ini
mampu mengangkut ratusan ton sekaligus. Kekuatan yang dikembangkan oleh mesin diesel
harus melewati serangkaian komponen driveshafts dan powertrain dalam perjalanan dengan
roda penggerak. ”
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Halaman 338
Due to the inherently slow-speed operation of most heavy equipment, working angles on
driveshafts are often much higher than on high-speed vehicles. The use of large gear ratios on
heavy equipment does not allow the vehicle too much opportunity for high road speeds. Typical
road speeds range from 1 to 15 mph (2 to 25 kph).
...
Heavy equipment generally does not operate at speeds above 30 mph (50 kph), which limits the
maximum speed at which the drivelines turn. This allows equipment manufacturers to use
driveline angles of 8 to 12 degrees on large, slowmoving equipment.”
Terjemahan Tidak Resmi
“Karena operasional dengan kecepatan lambat dari kebanyakan alat berat, sudut kerja pada
driveshafts seringkali jauh lebih tinggi daripada pada kendaraan berkecepatan tinggi.
Penggunaan rasio roda gigi besar pada alat berat tidak memungkinkan kendaraan terlalu
banyak peluang untuk melaju dengan kecepatan tinggi di jalan. Kecepatan jalan umum berkisar
dari 1 hingga 15 mph (2 hingga 25 kph).
...
Alat berat umumnya tidak beroperasi pada kecepatan di atas 30 mph (50 kph), yang membatasi
kecepatan maksimum di mana drivelines berubah. Hal ini memungkinkan produsen peralatan
untuk menggunakan sudut driveline 8 hingga 12 derajat yang lebar, pada alat yang bergerak
lambat.”

Pengertian Kendaraan Bermotor
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Halaman 458
“Offroad heavy equipment operating in a quarry, mine, or forestry application uses specialized
tracks and undercarriages to meet the extreme duty operating cycles of the environment.
“Alat berat Off Road yang beroperasi di areal tambang, atau kehutanan diterapkan
menggunakan trek khusus dan undercarriage untuk memenuhi siklus operasi atas pekerjaan
ekstrim di lapangan.”

Bahwa Pasal 1 angka 3 PMID-34/2015 mengatur tentang definisi kendaraan bermotor Roda Empat
atau Lebih, yang berbunyi:
“Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, Pos 87.04, dan Pos 87.05.”

No.

POS/SUB POS
HEADING/
SUB HEADING
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Kemudian, dalam Lampiran PMK-110/2006, dinyatakan bahwa:

URAIAN BARANG

...

8701.20

-Traktor jalan untuk semi trailer:

7680

8701.20.10.00

--CKD

7681

8701.20.90.00

--Lain-Lain

...

...

87.02

Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh
orang atau lebih, termasuk pengemudi.

...

...

...
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87.03

GA

...

...

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama
dirancang untuk pengangkutan orang (selain
yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station
wagon dan mobil balap.
...

Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.

...

...

87.05

Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus,
selain yang terutama dirancang untuk
pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori
derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran,
pencampur beton, lori penyapu jalan, lori
nyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).
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87.04
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Sedangkan, sesuai dengan Penjelasan dalam halaman 165 A Dictionary of Law, Definisi
Kendaraan Bermotor dinyatakan:
Terjemahan Tidak Resmi
kendaraan bermotor untuk tujuan UU Lalu Lintas Jalan, setiap kendaraan yang didorong secara
mekanis dimaksudkan atau diadaptasi untuk digunakan pada jalan. Hal ini mencakup mobil
(kendaraan tidak lebih dari 3 ton bobot berat, atau dirancang untuk membawa beban hingga tujuh
penumpang) dan sepeda motor (kendaraan paling lama 8 cwt pada bobot berat dan memiliki
kurang dari empat roda). Mobil yang mesinnya telah dilepaskan mungkin masih dianggap mekanis
jika pelepasannya hanya sementara, tetapi jika banyak bagian telah dilepaskan jika hal tersebut
belum dapat dikembalikan ke penggunaan di biaya yang wajar, maka hal itu tidak lagi menjadi
mekanis. Sebuah dumper digunakan untuk membawa bahan di sebuah situs bangunan ini tidak
dimaksudkan untuk digunakan pada jalan, bahkan jika itu justru digunakan di jalan dekat situs
bangunan; dan sebuah go-kart ini tidak dimaksudkan dan diadaptasi untuk digunakan di jalan
(meskipun hal ini mampu digunakan pada jalan).
Berdasarkan definisi alat berat dan kendaraan bermotor di atas, maka dapat dirangkum perbedaan
karakteristik antara alat berat dan kendaraan bermotor:

Kendaraan Bermotor

Sebagai alat produksi yang
di peruntukkan bagi kegiatan
konstruksi proyek, untuk
mengangkat, mengangkut,
menggali, memecah,
menghancurkan, melubangi,
menyedot, menghisap atau
memindahkan material
dalam berbagai jenis dan
bentuk
Alat berat tidak bakal
pernah berfungsi sebagai
moda transportasi
penumpang atau barang

Sebagai moda transportasi
pengangkut orang atau
barang
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Pengoperasian

Wilayah Operasi
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Dimensi dan Bobot

HS Code dalam
proses eksporimpor

Kendaraan Bermotor tidak
bakal pernah berfungsi
sebagai alat produksi bagi
kegiatan proyek-proyek
pertambangan, pertanian
dan kehutanan
Kendaraan Bermotor harus
memenuhi syarat
kedalaman alur ban
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Alat berat seperti halnya
crane, mesin gilas,
excavator, bulldozer tidak
memiliki ban karet sehingga
tidak mungkin memenuhi
syarat kedalaman alur ban
Keharusan bagi alat berat
untuk memiliki perlengkapan
kendaraan bermotor yakni
sabuk keselamatan, ban
cadangan, segitiga
pengaman, dongkrak,
pembuka roda, helm, rompi
pemantul cahaya bagi
pengemudi kendaraan
bermotor roda empat,
peralatan P3K tidak
mungkin di penuhi oleh alat
berat, karena alat berat
tentu tidak relevan dengan
dongkrak serta pembuka
roda
Alat berat dibutuhkan
keahlian tertentu yang tidak
ada relevansinya dengan
persyaratan kepemilikan
SIM, dimana
pengendaranya di sebut
sebagai OPERATOR.
Alat berat di pergunakan di
proyek-proyek konstruksi,
area pertambangan,
pertanian, kehutanan
Alat berat mempunyai
dimensi dan bobot yang
jauh lebih besar dari
kendaraan bermotor pada
umumnya
Alat berat mempunyai HS
Code yang berbeda dengan
barang-barang yang
diidentifikasi sebagai
kendaraan bermotor. Alat
berat termasuk dalam
klasifikasi HS Code 84. Hal
ini sesuai dengan SE131/BC.3/2012.
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Persyaratan Teknis
yang diatur dalam
Pasal 54 ayat 2 dan
ayat 3 UU No 22
tahun 2009
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Alat Berat

Ket
erangan
Fungsi

Kendaraan Bermotor harus
memiliki perlengkapan
kendaraan bermotor yakni
sabuk keselamatan, ban
cadangan, segitiga
pengaman, dongkrak,
pembuka roda, helm, rompi
pemantul cahaya bagi
pengemudi kendaraan
bermotor roda empat,
peralatan P3K

Kendaraan Bermotor harus
dioperasikan oleh
pengendara yang sudah
memiliki SIM, dimana
pengendaranya disebut
sebagai PENGEMUDI.
Kendaraan Bermotor di
operasikan di jalan raya.
Kendaraan Bermotor
mempunyai dimensi dan
bobot yang jauh lebih kecil
dari alat berat.
Untuk keperluan proses
ekspor-impor kendaraan
bermotor telah diatur cara
identifikasi barang-barang
yang digolongkan sebagai
“kendaraan bermotor”
dalam Harmonized System
Code berupa HS Code No.
87 yang dikeluarkan oleh
World Customs
Organization dan
diimplementasikan ke
dalam Buku Tarif

Pengujian teknis

Uji Klakson, Uji Konstruksi
Kendaraan, uji ground
clearance, dan uji bobot
kendaraan bermotor tidak
dapat disamakan dengan
kendaraan bermotor
Alat berat tidak memenuhi
syarat sebagai mobil
penumpang karena tidak
menyediakan ruang bagi
penumpang kecuali tempat
duduk operator dan alat
berat juga tidak memenuhi
syarat sebagai mobil barang
karena tidak menyediakan
ruang bak barang.
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Kendaraan bermotor di
pantau berdasarkan jarak
tempuh dan kecepatan
selama kendaraan tersebut
bergerak.
Uji Klakson, Uji Konstruksi
Kendaraan, uji ground
clearance, dan uji bobot
kendaraan bermotor tidak
dapat disamakan dengan
alat berat.
Kendaraan bermotor
memiliki kelengkapan ruang
untuk mengangkut orang
dan/atau barang.
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Moda transportasi
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Karakteristik alat
pemantau

Pergerakan alat berat
sangat terbatas di lokasi
proyek saja, yang mana
untuk memindahkan alat
berat tersebut ke lokasi lain
di pergunakan trailer. Alat
berat tidak mungkin
menerapkan batasan
kecepatan seperti yang
diatur dalam UndangUndang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan karena
sebuah excavator
mempunyai kecepatan
berkisar antara 3,5-5,5
km/jam.
Alat berat di pantau
berdasarkan jam atau waktu
kerja alat tersebut
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Pergerakan

Kepabeanan Indonesia
(BTKI). Hal ini sesuai
dengan SE-131/BC.3/2012.
Kendaraan bermotor
melintasi jalan raya
menggunakan ban karet,
dan harus mematuhi batas
kecepatan paling tinggi dan
paling rendah serta di
lengkapi dengan alat
penunjuk kecepatan. Pasal
21 ayat 4 Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan menetapkan bahwa
batas kecepatan paling
rendah kendaraan pada
jalan bebas hambatan
adalah 60 km/jam
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Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pada dasarnya alat berat berbeda
dan tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Hal yang membedakan antara karakteristik
alat berat dan kendaraan bermotor meliputi antara lain spektrum teknologi yang digunakan di
bidang alat berat, tempat alat berat beroperasi dan kemampuan dalam beban berat, kecepatan
bergerak, dan bobot, HS Code, pergerakan, karakteristik alat pemantau, pengujian teknis, dan
fungsi moda transportasi dari masing-masing alat berat atau kendaraan yang dapat digunakan di
jalan raya atau utama.
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Bahwa Kegiatan Usaha Pemohon Banding adalah Industri Mesin Penambangan, Penggalian, Dan
Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sehingga tidak termasuk ke dalam golongan Industri
Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dengan (KBLI) 29100.
Adapun penjelasan dari KBLI 28240 yang merupakan Industri mesin-mesin dan suku cadang untuk
pertambangan, penggalian, dan konstruksi adalah sebagai berikut.
“Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan,
penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor),
mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral,
mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di
bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi,
mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop
pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin
pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal,
mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan
dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk dumping off-road.
Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian
dimasukkan dalam kelompok 28210.”
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Sedangkan, penjelasan atas KBLI 29100 untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau
Lebih adalah sebagai berikut.
“Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang
atau barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan
kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu
jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling libraries),
mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok
ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri
pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.”
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Oleh karena itu, sangat tidak relevan apabila Industri Pemohon Banding yang secara nyata-nyata
merupakan Industri Mesin Penambangan, Penggalian, Dan Konstruksi sehingga tidak termasuk
dalam kategori Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih tetapi diwajibkan untuk
memungut PPh Pasal 22 atas penjualan alat berat yang sebenarnya bukan merupakan kendaraan
bermotor.
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bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-6 tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon Banding
antara lain menyatakan sebagai berikut:
2.1. Melalui penjelasan tertulis ini, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa dalil yang
Pemohon Banding sampaikan dalam penjelasan tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2018,
yang menyatakan bahwa "Meskipun sebenamya jelas diatur dalam Undang-undang 12/2011
bahwa suatu Penjelasan Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut", seharusnya merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("Undang-Undang Nomor 10/2004"),
dikarenakan pada saat penerbitan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun
2009, masih berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Adapun ketentuan Bagian
"E. Penjelasan" Nomor 150 dalam lampiran Undang-undang Nomor 10/2004, jelas dinyatakan
bahwa "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih
lanjut."
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Meskipun bukan sebuah norma hukum, keberadaan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian
c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menimbulkan kerancuan hukum karena
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
tersebut bukan sekadar rnendefinisikan pengertian "kendaraan khusus" yang termuat dalam Pasal
47 ayat (2) huruf e, melainkan telah pula memperluas bahkan memberikan definisi/pengertian
baru mengenai "kendaraan khusus".
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Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyamakan antara
kendaraan bermotor untuk keperluan khusus dalam Lampiran PMK-110/2006 dan kendaraan
khusus dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 'e' Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

KR

Selanjutnya, perlu kami tegaskan pula bahwa tidak satupun ketentuan dalam Lampiran PMK110/2006 yang menyebutkan bahwa POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING 87.05, dengan
Uraian Barang berupa Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama
dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan
pemadam kebakaran, pencampur beton, lori penyapu ialan, lori nyemprot, mobil bengkel, mobil
unit radiologi) merupakan kendaraan khusus yang sama dengan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 'e' Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009;

SE

Bahwa terdapat referensi dari Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian nomor 34/MIND/PER/3/2015 tanggal 20 Maret 2015 ("PMID-34/2015") yang menyebutkan bahwa pengertian
umum mengenai otomotif atau perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih:
"Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah perusahaan industri
yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk melakukan proses manufaktur kendaraan
bermotor dan memiliki izin Usaha Industri dengan KBLI 29100 untuk kendaraan Bermotor Roda
Empat atau Lebih."
Bahkan menurut KBLI Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, KBLI 29100 mengacu pada:
29100 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
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Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang
atau barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan
kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil
penyapu jalan, ambulans, mobil saiju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling
libraries), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya.
Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan
industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor;
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pengertian umum mengenai otomotif sebagaimana
dimaksud dalam PMID-34/2015 dan KBLI 29100 sama sekali tidak mencakupi alat berat sebagai
bagian dari kendaraan bermotor
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Berdasarkan uraian di atas, apabila Terbanding dalam melakukan penelitian atas keberatan
dengan berpedoman pada ketentuan Penjelasan Undang-Undang yang bukan merupakan suatu
norma hukum atau bahkan merupakan suatu norma hukum baru dan tidak dapat digunakan
sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan menggunakan dasar hukum yang
salah, maka disimpulkan bahwa alasan yang digunakan oleh Terbanding tidak tepat dan tidak
dapat digunakan untuk melakukan koreksi maupun mempertahankan koreksi dalam proses
keberatan, sehingga sudah seharusnya koreksi tersebut dibatalkan;
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bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-7 tanggal 12 September 2018 Pemohon Banding
dalam pendapat akhirnya menyatakan hal-hal berisi penegasan apa yang telah disampaikan
dalam surat banding, surat bantahan dan dalam persidangan. Majelis memuat hal-hal yang
penting dan hal-hal yang baru antara lain sebagai berikut:
1) Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, perlu Pemohon Banding tekankan bahwa
penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor beroda dua atau lebih dalam PMK-154
atau PMK-107 adalah tindakan yang TIDAK TEPAT karena alasan dan argumentasi sebagai
berikut:
a. Bahwa penerapan PMK-154 atau PMK-107/PMK.03/2015 (“PMK-107”) oleh Terbanding
karena merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ, telah
memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang
mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif
sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang
dioperasikan di jalan raya.
Padahal meskipun sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis
yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan
di jalan raya sebagai sarana transportasi. Alat berat secara khusus didesain bukan untuk
transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif
rendah.
b. Makna kalimat dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ posisinya
bukan sebagai norma hukum, melainkan hanya bagian (struktur) pelengkap yang berisi
uraian mengenai pengertian/definisi kendaraan khusus.
Bahwa susunan kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c
UU LLAJ tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti kalimat demikian tidak akan memiliki makna
yang utuh manakala dibaca secara terpisah dari batang tubuhnya, terutama Pasal 47 ayat
(2) huruf e UU LLAJ. Ada atau tidak adanya uraian dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e bagian c UU LLAJ tersebut tidak akan mengubah norma hukum dalam batang
tubuh Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ;
c. Meskipun bukan sebuah norma hukum, keberadaan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
bagian c UU LLAJ menimbulkan kerancuan hukum karena Penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e bagian c UU LLAJ tersebut bukan sekadar mendefinisikan pengertian “kendaraan
khusus” yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, melainkan telah pula memperluas
bahkan memberikan definisi/pengertian baru mengenai “kendaraan khusus”.
2) Pengertian Kendaraan Bermotor Di Pmk-154 Maupun Pmk-107 Adalah Pengertian Kendaraan
Bermotor Yang Dijual Melalui Atpm, Apm Dan Importir Umum, Sedangkan Alat Berat Tidak
Pernah Dijual atau Dkategorikan Untuk Dijual Melalui Atpm, Apm Dan Importir Umum
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Bahwa dalam PMK-154 maupun PMK-107 secara nyata ditegaskan bahwa subjek hukum
selaku perusahaan otomotif adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang
Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sehingga sama sekali tidak disebutkan
bahwa Industri Alat Berat termasuk perusahaan otomotif yang melakukan penjualan kendaraan
bermotor di dalam negeri.
Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ‘d’ dan ‘e’ PMK-154 sebagaimana diubah dengan PMK107 mengatur hal-hal sebagai berikut.
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“Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
...
d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri
otomotif, dan industri farmasi:
...
4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol
koma empat puluh lima persen);
e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar
0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.”
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Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa badan usaha yang bergerak dalam
bidang otomotif dan melakukan penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri semata-mata
adalah kendaraan bermotor yang termasuk dalam pengertian Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum. Hal ini menunjukkan bahwa
Industri Alat Berat sama sekali tidak pernah disebutkan termasuk dalam kategori perusahaan
otomotif yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek
(APM), dan importir umum yang melakukan penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
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Oleh karena itu, sangat TIDAK TEPAT apabila Terbanding dalam melakukan koreksi dan
mempertahankannya dengan mendasarkan pada alasan bahwa Industri Alat Berat Pemohon
Banding termasuk ke dalam kategori perusahaan otomotif berupa Agen Tunggal Pemegang
Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum yang diwajibkan untuk
melakukan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan alat berat yang notabene
bukan merupakan kendaraan bermotor di dalam negeri.
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3) Pengertian Dan Karakteristik Kendaraan Bermotor Otomotif Adalah Sangat Berbeda Dengan
Pengertian Dan Karakteristik Alat Berat Dan Memang Tidak Bisa Dianggap Sebagai Suatu
Kategori Yang Sama
4) Alat Berat Adalah Merupakan Industri Mesin Penambangan, Penggalian, Dan Konstruksi
Sehingga Tidak Termasuk Dalam Kategori Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau
Lebih Yang Bersifat Otomotif
5) Pengertian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Khusus Yang Dinyatakan Di Dalam
Lampiran Pmk-110/2006 Adalah Berbeda Dengan Pengertian Kendaraan Khusus Di UU LLAJ
Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyamakan antara
kendaraan bermotor untuk keperluan khusus dalam Lampiran PMK-110/2006 dan kendaraan
khusus dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf ‘e’ UU No. 22 Tahun 2009.

SE

Selanjutnya, perlu Pemohon Banding tegaskan pula bahwa tidak satupun ketentuan dalam
Lampiran PMK-110/2006 yang menyebutkan bahwa POS/SUB POS HEADING/SUB
HEADING 87.05, dengan Uraian Barang berupa Kendaraan bermotor untuk keperluan
khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori
derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, pencampur beton, lori penyapu jalan, lori
nyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi) merupakan kendaraan khusus yang sama
dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf
‘e’ UU No. 22 Tahun 2009.
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Oleh karena itu, pendapat Terbanding yang menyamakan kendaraan bermotor untuk keperluan
khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang sebagaimana
diatur dalam Lampiran PMK-110/2006 dengan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf ‘e’ UU No. 22 Tahun 2009 adalah tindakan yang tidak
tepat.
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bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-7 tanggal 12 September 2018 Terbanding dalam
pendapat akhirnya menyatakan hal-hal berisi penegasan apa yang telah disampaikan dalam
surat uraian banding, dan dalam persidangan. Majelis memuat hal-hal yang penting dan hal-hal
yang baru antara lain sebagai berikut:
1) Bahwa faktanya, PMK-154/2010 Jo. PMK 107/2015 tidak memberikan batasan mengenai
definisi maupun jenis kendaraan bermotor yang menjadi objek pengenaan PPh Pasal 22
atas penjualannya. Hal ini harus dimaknai bahwa definisi dan jenis kendaraan bermotor
yang atas penjualannya dikenai PPh Pasal 22, tidak bersifat limitatif sehingga
pengertiannya dapat merujuk pada definisi dan jenis kendaraan bermotor yang telah diatur
dalam perundangundangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mengatur antara
lain sebagai berikut:

SE

GA

KR

4)

ET
AR

3)

IA
T

PE
N

2)

Pasal 1 angka 13 UU PDRD memberikan definisi yang tegas sebagai berikut:
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk megubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat
dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Bahwa pengenaan PPh Pasal 22 atas penjualan excavator dan bulldozer oleh Pemohon
Banding kepada distributor dalam negeri sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku yakni Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Jo PMK-107/PMK.03/2015. Peraturan
perundang-undangan tersebut telah mengatur secara jelas subjek dan objek pengenaan
PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor dan sesuai dengan peraturan yang ada,
alat berat termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor. Dengan demikian, tidak benar
apabila ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak memiliki kepastian
hukum.
Bahwa terutangnya pajak didasarkan pada adanya subjek pajak dan objek pajak pada
suatu fakta hukum sehingga tidak hanya didasarkan pada kewajiban tertulis dalam Surat
Keterangan Terdaftar. Bahwa meskipun dalam Surat Keterangan Terdaftar tidak
dicantumkan namun ketika wajib pajak melakukan transaksi yang menjadi objek
pengenaan pajak menurut undang-undang, maka secara undang-undang tetap terutang
pajak.
Bahwa fakta tidak adanya pengertian kendaraan bermotor dalam perundang-undangan
perpajakan tidak menjadi dasar suatu aturan pengenaan pajak atas suatu objek pajak yang
sudah ditetapkan menjadi tidak dapat diterapkan. Fakta ini harus dipahami bahwa
perundangundangan perpajakan khususnya PMK-154/2010 Jo. PMK-107/2015 tidak
memberikan batasan mengenai definsi maupun jenis kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam suatu peraturan. Oleh karena itu, sah secara hukum untuk merujuk definisi
kendaraan bermotor kepada definisi yang diatur dalam peraturan perundangundangan
yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang secara jelas telah mendefinisikan maupun
mengklasifikasikan alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor.
Bahwa kesimpulan Pemohon Banding bahwa penjualan alat berat yang dilakukan oleh
Pemohon Banding dikecualikan dari definisi kendaraan bermotor sehingga sudah
seharusnya dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 22 adalah tidak tepat karena faktanya
undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya yakni PMK154/2010 Jo. PMK-107/2015 tidak pernah memberikan pengecualian pengenaan PPh
Pasal 22 atas penjualan alat berat sebagai objek pengenaan PPh Pasal 22.
Pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan melalui PMK154 dari sejak awal tidak memiliki tujuan, maksud atau atensi untuk mengenakan PPh
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Pasal 22 atas alat berat dimasukkan ke dalam kendaraan bermotor dengan mendasarkan
pada bukti adanya pengecualian di PMK-34/2017, murni merupakan interpretasi Pemohon
Banding. Terbanding justru memandang bahwa lahirnya ketentuan pengecualian alat berat
sebagai kendaraan bermotor menegaskan bahwa secara hukum periode sebelum
berlakunya PMK-34/2017 alat berat termasuk kendaraan bermotor yang merupakan objek
pengenaan PPh Pasal 22. Harus diperhatikan bahwa lahirnya PMK-34/2017 merupakan
implementasi dari penghormatan Terbanding kepada putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji
Materil UU LLAJ yang antara lain memutuskan bahwa penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
butir c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga tidak berkekuatan hukum
(Put.3/PUU-X111/2015). Perlu diingat pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai
Uji Materiil atas UU LLAJ baru diputus tanggal 22 Maret 2016 dan diucap tanggal 31 Maret
2016 sedangkan PMK-34/2017 ditetapkan tanggal 1 Maret 2017 dan kedua-duanya tidak
berlaku surut sehingga secara hukum tidak mengikat atas kejadian hukum yang menjadi
pokok sengketa yaitu penjualan atas kendaraan bermotor berupa alat berat excavator dan
bulldozer yang terjadi pada masa pajak Oktober 2015.
7) Bahwa adanya perbedaan antara kendaraan bermotor secara umum dengan alat berat
tidak dipungkiri oleh peraturan perundang-undangan. Namun perbedaan tersebut tidak bisa
menjadi alasan kuat untuk menyatakan bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor dalam
arti luas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD maupun pengklasifikasian
kendaraan bermotor sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
butir c UU LLAJ. Adanya perbedaan dalam jenis kendaraan bermotor sudah diakomodasi
dalam peraturan perundang-undangan antara lain dapat dlihat dari ketentuan persyaratan
teknis dan administrasi atas kendaraan bermotor berupa alat berat yang berbeda dengan
persyaratan teknis dan administrasi untuk kendaraan bermotor umum lainnya.
8) Pemohon Banding dalam penjelasan tertulisnya di persidangan juga menyatakan bahwa
definisi kendaraan bermotor seharusnya juga mengacu pada Lampiran PMK-110/2006:
Tanggapan Terbanding
Di penjelasan tertulisnya di persidangan, Pemohon Banding mengutip isi Lampiran PMK110/2006. Dari Lampiran tersebut justru menguatkan yang telah Terbanding uraikan pada
bagian terdahulu mengenai definisi kendaraan bermotor karena di penjelasan tertulis di
persidangan yaitu di halaman 3 tercantum di kolom Lampiran PMK-110/2006 berupa
nomor Pos/Sub Pos Heading/Sub Heading "87.05" dengan uraian "Kendaraan bermotor
untuk keperluan khusus...dst.
Dari uraian di atas ternyata di Lampiran PMK-110/2006 disinggung pula mengenai
kendaraan bermotor untuk keperluan khusus yang sama sebagaimana disebutkan di
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No 22 Tahun 2009.
9) Pemohon Banding dalam penjelasan tertulisnya di persidangan juga menyatakan bahwa
koreksi Terbanding mendasarkan koreksi berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 47 ayat
(2) huruf e UU No 22 Tahun 2009 adalah tidak tepat.
TanggapanTerbanding
Terbanding tegaskan sebagaimana juga telah terungkap saat proses pemeriksaan
maupun keberatan, bahwa dasar hukum koreksi adalah Pasal 22 UU PPh jo PMK107/2015. Sedangkan terkait penyebutan UU No 22 Tahun 2009 semata untuk
menjelaskan mengenai definisi kendaraan bermotor yang faktanya oleh peraturan
perpajakan tidak dibatasi pengertiannya.
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Bahwa PMK-107/2015 yang mendasari pemungutan PPh 22 adalah merupakan amanat
dari Pasal 22 UU PPh dan Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menentukan
obyek dan tarif pemungutan PPh 22.
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10) Pemohon Banding dalam penjelasan tertulisnya di persidangan juga menyatakan bahwa
Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tidak
berlaku karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUXIII/2015
Tanggapan Terbanding
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-X111/2015 diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan
Maret, tahun dua ribu enam belas (30 Maret 2016) sehingga mulai berlaku sejak tanggal
diucapkan tersebut (mengacu surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar nomor
S1237/VVPJ.19/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menjawab pertanyaan Wajib Pajak yang
memiliki permasalahan yang sama dengan Pemohon Banding). Sehingga untuk Masa
Pajak Oktober 2015, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih memliki kekuatan hukum
mengikat sehingga Wajib Pajak masih berkewajiban memungut PPh Pasal 22 atas

penjualan kendaraan bermotor.
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11) Pemohon Banding dalam penjelasan tertulisnya di persidangan juga menyatakan bahwa
jenis usaha Pemohon Banding sama sekali tidak berkaitan dengan bidang usaha industri
otomotif maupun kendaraan bermotor.
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Tanggapan Terbanding
Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah penjualan alat berat di Masa Pajak Oktober 2015
yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT United Tractors, Tbk. Sebagaimana telah
Terbanding uraikan pada bagian terdahulu, pemungutan PPh Pasal 22 diatur di UU PPh yang
mengamanatkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.010/2015 dimana di
Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4 PMK107/2015 diatur bahwa atas penjualan hasil produksi kepada
distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif,
penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat
puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Alat berat mengacu pada
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No 22 Tahun 2009 merupakan bagian dari Kendaraan
Bermotor yang bersifat Khusus. Alat berat sebagai kendaraan bermotor juga dapat dirujuk pada
Pasal 1 angka 13 UU PDRD.
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Pemungutan pajak mengacu kepada amanat Konstitusi harus didasarkan pada Undang-Undang,
sehingga ketika Undang-Undang PPh mengamanatkan ke PMK-107/2015 dalam pengaturan jenis
dan tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan, hal itu merupakan aturan yang sah sesuai hukum. Namun,
sebagaimana telah Terbanding uraikan sebelumnya ketika ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf
e UU No 22 Tahun 2009 dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 30 Maret 2016 maka sudah barang tentu aturan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 atas
penjualan alat berat juga tidak berlaku. Dan hal itu telah dibuktikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 di Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4 PMK-34/2017 atas
penjualan alat berat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.Namun perlu dipahami bahwa
sengketa adalah di Masa Pajak Oktober 2015 sehingga aturan hukum terkait pemungutan PPh
Pasal 22 atas penjualan alat berat, masih berlaku. Oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa
untuk Masa Pajak Oktober 2015, atas penjualan alat berat oleh Pemohon Banding kepada PT
United Tractors, Tbk. senilai Rp25.247.470.840,- tetap wajib dipungut PPh Pasal 22 dengan tarif
0,45%.
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bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti antara
lain sebagai berikut:
P-17. Printout slide penjelasan dan brosur objek sengketa.
P-18. Printout tabel perbandingan alat berat dan kendaraan bermotor,
P-19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2015,
P-20. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/Peraturan Menteri Keuangan 010/2006,
P-21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-XIII/2015,
P-22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017,
P-23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017,
P-24. Surat keterangan terdaftar nomor PEM-000001/WPJ.19/KP.0203/2006 tanggal 10 Februari
2006,
P-25. Keputusan
Kepala
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Nomor
7/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2011 tanggal 13 Mei 2011,
P-29. Penjelasan Tertulis tanggal 25 Juli 2018 beserta bukti lampirannya;
P-30. Kesimpulan Akhir Nomor 001/SSA/KI-BDGPPh22/IX/2018 tanggal 12 September 2018
beserta satu ordner lampiran bukti pendukung
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bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan
Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp25.247.470.840,00 dengan mendasarkan pada
Pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang PPh, jo Pasal 2 ayat (1) huruf ‘d’ dan
‘e’ PMK-154/2010 yang telah diubah dengan PMK-107/2015 yang di dalam PMK aquo tidak
memuat pengertian kendaraan bermotor. Terbanding mengacu pengertian kendaraan bermotor
pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No 22 Tahun 2009 merupakan bagian dari
Kendaraan Bermotor yang bersifat Khusus, dan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan definisi tentang
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kendaraan bermotor. Sementara Pmeohon Banding menyatakan bahwa mulai dari kelompok
klasifikasi lapangan usaha dari Terbanding, Badan Penanaman Modal Nasional, Kementrerian
Perindustrian, dan Badan Pusal Statistik yang menyatakan hal yang berbeda antara klasifikasi alat
berat dengan klasifikasi kendaraan bermotor. Kemudian dari sisi teknis sangat berbeda antara alat
berat dengan kendaraan bermotor yang disajikan dari berbagai sumber sebagaimana diutarakan
oleh Pmeohon Banding, serta menyampaikan kajian yuridis bahwa Penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf e UU No 22 Tahun 2009 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan
lebih lanjut dan telah memperluas pengertian pasal pada batang tubuh Undang-Undangnya.
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bahwa menurut Majelis, Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut:
“(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan embayaran atas
penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang
yang tergolong sangat mewah.
(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.”
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bahwa menurut Majelis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni
2015 pada pasal 1 dan pasal 2 antara lain mengatur sebagai berikut:
Pasal 1:
“(1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas,
industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya
kepada distributor di dalam negeri;
g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir
umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
h. dst.”
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Pasal 2
“(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri
otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0, 25% (nol koma dua puluh lima persen);
2. penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%
(nol koma empat puluh lima persen);
5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang
Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor
sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.”
bahwa menurut Majelis, PMK-154/2010 yang telah diubah dengan PMK-107/2015 adalah atribusi
dari Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh, dengan demikian merupakan peraturan
perpajakan yang mengikat untuk dilaksanakan.
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bahwa menurut Majelis, PMK-107/2015 pasal 1 huruf f dan pasal 2 huruf d menggunakan
nomenklatur “industri otomotif” dalam pengertian apabila digambarkan dalam diagram Ven adalah
merupakan Univers. Sementara dalam pasal 2 huruf d angka 4 menggunakan nomenklatur
“kendaraan bermotor”. Dari penggunaan nomenklatur ini dapat ditarik simpulan bahwa “kendaraan
bermotor “ merupakan bagian dari anggota universnya yaitu “industri otomotif”. Bahwa “industri
otomotif” sebagai univers dimungkinkan memiliki anggota selain “kendaraan bermotor” misalnya,
yang menggunkan motor lainnya, industri lokomotif, industri mobil balap, industri kendaraan golf.

DI
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bahwa menurut Majelis, dengan demikian pasal 2 huruf d angka 4 PMK-107/2015 dapat dimaknai
bahwa atas “industri otomotif” yaitu untuk “kendaraan bermotor” , khususnya yang beroda dua
atau lebih dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima
persen). Bahwa atas “industri otomotif” selain “kendaraan bermotor yang beroda dua atau lebih”
tidak dikenakan PPh Pasal 22.
bahwa menurut Majelis, pengertian “kendaraan bermotor” dalam PMK-107/2015 tidak dijelaskan
lebih lanjut, sehingga Terbanding mengacu pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
UU No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan.
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GA

bahwa menurut Majelis, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai berikut:
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan
di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar
yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;

IA
T

bahwa menurut Majelis, pengertian Kendaraan Bermotor pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan pengertian kendaraan bermotor pada UndangUndang aquo, bukan untuk keperluan memberikan pengertian Kendaraan Bermotor selainnya.
Bahwa pengertian kendaraan bermotor pada undang-undang aquo bertujuan untuk memberikan
batasan dan kepastian hukum tentang obyek pajak dan retribusi yang akan dikenakan berdasarkan
Undang-Undang aquo.
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bahwa menurut Majelis, pengertian Kendaraan Bermotor pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tidak dapat digunakan oleh Terbanding untuk menentukan obyek PPh Pasal
22 Undang-Undang PPh.

KR

bahwa menurut Majelis, Majelis tidak memperoleh informasi apakah Terbanding juga mengenakan
PPh Pasal 22 terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan di air seperti Kapal Motor, Kapal
Penyeberangan, Jetsky dan lainnya, dengan mendasarkan pada pengertian Kendaraan Bermotor
pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

SE

bahwa menurut Majelis, Terbanding telah secara nyata menetapkan alat berat berupa excavator
dan bulldozer yang dijual oleh Pemohon Banding sebagai obyek PPh Pasal 22 dengan
mendasarkan pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No 22 Tahun 2009 tentang UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
bahwa menurut Majelis, UU No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Pasal 1, angka 8, angka 12, Pasal 3, Pasal 47 mengatur sebagai berikut:
Pasal 1:
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
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12.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Pasal 3:
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar,
dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,
memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta
mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

GA
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Pasal 47
(1) Kendaraan terdiri atas:
a. Kendaraan Bermotor; dan
b. Kendaraan Tidak Bermotor.
(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan
berdasarkan jenis:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus;
d. mobil barang; dan
e. kendaraan khusus.
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Huruf e
Yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang
khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator,
dan crane; serta
d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
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bahwa menurut Majelis, pengaturan pengelompokan kendaraan bermotor pada pasal 47, dan
pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimuat dalam pengertian Pasal 1 angka 8 yang
digunakan di jalan sebagaimana dimuat dalam pengertian Pasal 1 angka 12, yang tujuan
utamanya adalah untuk mencapai tujuan berlalu lintas dan angkutan sebagaimana dimuat dalam
Pasal 3.
bahwa menurut Majelis, pengertian kendaraan bermotor, pengertian jalan, dan pengelompokkan
kendaraan bermotor dalam UU No 22 Tahun 2009 adalah diperuntukkan untuk memberikan
pengertian dan penjelasan atas UU No 22 Tahun 2009, bukan untuk tujuan lainnya.

KR

bahwa menurut Majelis, dalam menentukan suatu obyek pajak, Terbanding tidak dapat
menggunakan peraturan perundang-undangan selain di bidang perpajakan.

SE

bahwa menurut Majelis, PMK-154/2010 yang telah diubah dengan PMK-107/2015 sebagai
peraturan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dapat disimpulkan
bahwa obyek PPh Pasal 22 adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih dikenakan pajak
sebesar 0,45% dari nilai sebelum PPN.

bahwa menurut Majelis, dalam PMK-154/2010 yang telah diubah dengan PMK-107/2015 tidak
terdapat pengertian Industri Otomotif dan Kendaraan Bermotor, sehingga tidak dengan jelas yang
menjadi obyek PPh Pasal 22 dalam ketentuan ini, dan terdapat praktik di lapangan yang
menggunakan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 47
ayat (2) huruf e UU No 22 Tahun 2009 dalam menetapkan obyek pajak atas PPh Pasal 22.
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bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar diatur bahwa “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”
Dalam pengutan pajak untuk negara, seharusnya dengan jelas mengenai obyek dan subyek
pajaknya. Seharusnya Terbanding dapat dengan jelas menetapkan yang menjadi obyek PPh Pasal
22 dalam ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Terbanding tidak dapat mendasarkan
ketetuan teknis yang dimuat dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh kementerian
teknis lainnya. Apabila terdapat ketentuan perundangan teknis di luar perpajakan memberikan
pengertian kendaraan bermotor yang berbeda, atau ketentuan perundangan yang dimaksud
dilakukan perubahan atau dinyatakan tidak berlaku, maka obyek pajak yang telah ditetapkan
sebelumnya menjadi berubah atau tidak berlaku, atau terdapat obyek baru yang mungkin muncul.
Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum tentang obyek pajak aquo, karena akan
tergantung dari peraturan perundangan lainnya. Bahwa menurut Majelis Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bukanlah yang dimaksud sebagai
Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.
bahwa menurut Majelis, Bagian "E. Penjelasan" Nomor 150 dalam lampiran Undang-Undangan
Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa
"Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut."

GA

bahwa menurut Majelis, Terbanding telah secara nyata menetapkan alat berat berupa excavator
dan bulldozer yang dijual oleh Pemohon Banding sebagai obyek PPh Pasal 22 dengan
mendasarkan pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No 22 Tahun 2009 tentang UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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bahwa menurut Majelis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No 22
Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar untuk
membuat penetapan pajak PPh Pasal 22 terhadap Pemohon Banding adalah tidak tepat.

IA
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bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah menyampaikan berbagai Referensi untuk
Membedakan bahwa Alat Berat dan Kendaraan Bermotor Pada Dasarnya Memiliki Pengertian
yang Berbeda sebagaimana telah dikutip oleh Majelis di bagian atas. Antra lain Majelis kutif di
bawah ini.
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Pengertian Alat Berat
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia-Inggris (Echols and Shadily, 1989), diperoleh pengertian
bahwa yang dimaksud dengan alat adalah equipment.
Menurut R.S. Means Company (2012) alat (equipment) adalah seluruh mesin, dan peralatan yang
diperlukan untuk pembangunan yang tepat dan penyelesaian proyek yang dapat diterima. Alat
adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perabot, perkakas. Alat berat adalah
pengganti alat kerja tradisional yang kapasitasnya rendah seperti cangkul, sekop, beliung, dan
lain-lain. Alat berat pada umumnya digerakkan dengan motor, namun bukan terutama untuk
mobilitas, atau sebagai moda transportasi, melainkan untuk melipatgandakan kapasitas kerja
tenaga manusia. Dalam konteks industri, alat berat yang diterjemahkan dari heavy equipment
didefinisikan sebagai “alat dengan penggerak maupun statis yang digunakan untuk konstruksi
proyek-proyek besar maupun operasi seperti kehutanan, jalan dan jalan raya, pemeliharaan
tambang terbuka dan lain-lain.

SE

Disamping itu, beberapa definisi alat berat yang secara universal diterima dalam dunia
perindustrian dan transportasi seperti yang dikutip di dalam buku karangan Ir. Asiyanto, MBA,
IPM, berjudul Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008,
halaman 1), definisi alat berat adalah:
“Alat yang sengaja diciptakan/didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan
proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia seperti: mengangkut,
mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara yang
mudah, cepat, hemat, dan aman.”
Pengertian Kendaraan Bermotor
Bahwa Pasal 1 angka 3 PMID-34/2015 mengatur tentang definisi kendaraan bermotor Roda

Empat atau Lebih, yang berbunyi:
“Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, Pos 87.04, dan Pos 87.05.”
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Sedangkan, sesuai dengan Penjelasan dalam halaman 165 A Dictionary of Law, Definisi
Kendaraan Bermotor dinyatakan:
Terjemahan Tidak Resmi
kendaraan bermotor untuk tujuan UU Lalu Lintas Jalan, setiap kendaraan yang didorong secara
mekanis dimaksudkan atau diadaptasi untuk digunakan pada jalan. Hal ini mencakup mobil
(kendaraan tidak lebih dari 3 ton bobot berat, atau dirancang untuk membawa beban hingga tujuh
penumpang) dan sepeda motor (kendaraan paling lama 8 cwt pada bobot berat dan memiliki
kurang dari empat roda). Mobil yang mesinnya telah dilepaskan mungkin masih dianggap mekanis
jika pelepasannya hanya sementara, tetapi jika banyak bagian telah dilepaskan jika hal tersebut
belum dapat dikembalikan ke penggunaan di biaya yang wajar, maka hal itu tidak lagi menjadi
mekanis. Sebuah dumper digunakan untuk membawa bahan di sebuah situs bangunan ini tidak
dimaksudkan untuk digunakan pada jalan, bahkan jika itu justru digunakan di jalan dekat situs
bangunan; dan sebuah go-kart ini tidak dimaksudkan dan diadaptasi untuk digunakan di jalan
(meskipun hal ini mampu digunakan pada jalan).
Pengertian Kendaraan bermotor sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1, angka 8 adalah sebagai berikut:
Pasal 1:
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
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bahwa menurut Majelis, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut tentang
alat berat:
1. Alat berat adalah pengganti alat kerja tradisional yang kapasitasnya rendah seperti cangkul,
sekop, beliung, dan lain-lain. Alat berat pada umumnya digerakkan dengan motor, namun
bukan terutama untuk mobilitas, atau sebagai moda transportasi, melainkan untuk
melipatgandakan kapasitas kerja tenaga manusia;
2. Alat yang sengaja diciptakan/didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan
proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia seperti:
mengangkut, mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya
dengan cara yang mudah, cepat, hemat, dan aman.
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bahwa menurut Majelis, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut tentang
kendaraan bermotor:
1. kendaraan bermotor untuk tujuan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan angkutan, setiap
kendaraan yang didorong secara mekanis berupa mesin;
2. dirancang untuk membawa beban penumpang atau barang yang berfungsi untuk melakukan
perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya (alat ransportasi).
bahwa menurut Majelis, berdasarkan pengertian alat berat dan kendaraan bermotor di atas,
Majelis berkeyakinan bahwa alat berat tidaklah sama dan tidak termasuk dalam pengertian
kendaraan bermotor.

SE
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bahwa menurut Majelis, berdasarkan keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 7/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2011 tanggal 31 Mei 2011 diketahui bahwa
kegiatan usaha Pemohon Banding adalah industri mesin-mesin dan suku cadang untuk
pertambangan, penggalian, dan konstruksi serta perdagangan besar (distributor utama) dan impor
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 28240 dan bukan termasuk kategori industri
kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
29100;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, kegiatan usaha Pemohon Banding adalah Industri Mesin
Penambangan, Penggalian, Dan Konstruksi sesuai dengan KBLI: 28240 sehingga tidak termasuk
ke dalam golongan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dengan (KBLI) 29100.
Penjelasan KLBI nomor: 28240 dan KBLI Nomor: 29100 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

Pemohon Banding.
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bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian nomor
34/M-IND/PER/3/2015 tanggal 20 Maret 2015 ("PMID-34/2015") yang menyebutkan bahwa
pengertian umum mengenai otomotif atau perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat
atau Lebih:
"Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah perusahaan industri
yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk melakukan proses manufaktur kendaraan
bermotor dan memiliki izin Usaha Industri dengan KBLI 29100 untuk kendaraan Bermotor Roda
Empat atau Lebih."
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bahwa menurut Majelis, menurut data perpajakan Pemohon Banding tercatat ke dalam Klasifikasi
Lapangan Usaha 28160 sesuai dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: industri
alat pengangkat dan pemindah. Pengelompokan kegiatan usaha oleh Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Dua ini telah sesuai dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan tidak
dikategorikan sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha 34100 atau industri kendaraan bermotor roda
empat atau lebih;

GA

bahwa menurut Majelis, berdasrkan keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 7/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2011, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Perindustrian nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tanggal 20 Maret 2015 ("PMID-34/2015"), dan Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak di atas, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa
kendaraan bermotor dan alat berat adalah sesuatu yang berbeda, bahwa alat berat adalah bukan
kendaraan bermotor, dan alat berat tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor.
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bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah menyajikan perbedaan karakteristik antara alat
berat dengan kendaraan bermotor yang disajikan dalam bentuk tabel yang telah Majelis kutip pada
bagian atas.
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bahwa menurut Majelis, berdasarkan tabel dapat ditarik simpulan terdapat perbedaan antara alat
berat dengan kendaraan bermotor yang meliputi antara lain fungsi dan moda transportasi dari
masing-masing alat berat atau kendaraan yang dapat digunakan di jalan, persyaratan teknis yang
diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pengoperasian, Wilayah tempat alat berat
beroperasi dan kemampuan dalam beban berat, dimensi bobot dan kecepatan bergerak, spektrum
teknologi yang digunakan di bidang alat berat, HS Code, karakteristik alat pemantau, pengujian
teknis.
bahwa menurut Majelis, berdasarkan simpulan tentang adanya perbedaan antara alat berat
dengan kendaraan bermotor dari berbagai segi di atas Majelis berkeyakinan bahwa alat berat
adalah bukan bagian dari kendaraan bermotor dalam pengertian untuk tujuan transportasi yaitu
melakukan perpindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, meskipun alat
berat menggunakan mekanik berupa motor untuk menjalankan fungsinya.
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bahwa menurut Majelis, Pasal 2 huruf d angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
107/PMK.010/2015 yaitu: 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih
sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen), lebih dimaksudkan untuk kendaraan bermotor
beroda dua atau lebih yang digunakan dijalan sebagai alat transportasi pengangkutan orang atau
barang, bukan dimaksudkan untuk digunakan seperti dilapangan golf atau lainnya, bukan
digunakan di tempat sirkuit balapan, atau sebagai alat permainan seperti sepeda motor kecil yang
bukan untuk digunakan di jalan umum.
bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dalam persidangan dan pendapat Majelis di atas,
Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan tidak
mempertahankan koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan
Pasal 22 sebesar Rp25.247.470.840,00.

bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, ketentuan yang berlaku, bukti-bukti
yang disampaikan para pihak, serta keyakinan hakim, maka Majelis telah melakukan musyawarah
dan berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding;
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Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali
bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang :

No
.

Uraian

1

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan
Pajak
PPh Pasal 22 yang terutang
Kredit Pajak:
a.PPh Ditanggung Pemerintah
b.Setoran Masa
c. STP (pokok kurang bayar)
d.Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak
e. Lain-lain
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan
(a+b+c+d+e-f)
Pajak yang tidak / kurang dibayar (2-3.g)
Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
b. Kenaikan Pasal 13 (2) Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
c. Bunga Pasal 13 (5) Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
d. Kenaikan Pasal 13A Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
e. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d)
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
(4+5.e)
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4
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak

0,00

Jumlah Rupiah Menurut
Terbanding
Majelis

0,00
0,00
0,00

Koreksi yang
dikabulkan

25.247.470.840,

0,00

25.247.470.840,0

00
113.613.619,00

0,00

113.613.619,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

113.613.619,00

0,00

113.613.619,00

GA

2
3

Pemohon
Banding

DI
LA
N

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Majelis berketetapan untuk
menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga Pajak
Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2015 menjadi sebagai berikut:

0

13.633.634,00

13.633.634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

13.633.634,00
127.247.253,00

0,00
0,00
0,00

13.633.634,00
127.247.253,00

Memperhatikan :

KR

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam
persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

Mengingat :

SE

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:
KEP-00625/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Pemohon Banding atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor: 00001/202/15/092/16
tanggal 10 Mei 2016 Masa Pajak Oktober 2015 nama: Pemohon Banding yang terdaftar dalam
berkas sengketa Nomor: 116552.11/2015/PP, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa

Pajak Oktober 2015 menjadi:
Keterangan
Dasar Pengenaan Pajak (Dasar Pengenaan Pajak):
PPh 22 terutang
Kredit Pajak
Pajak yang tidak/kurang dibayar
Sanksi administrasi
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Dasar Pengenaan Pajak (Dasar Pengenaan Pajak):

Jumlah (Rp)

PA
JA
K

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
dicukupkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh Majelis XII B Pengadilan Pajak
dengan susunan Majelis sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

DI
LA
N

Agus Purwoko, Ak., M.M., C.A.
Johantiono, S.H.
Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.
dengan dibantu oleh

sebagai Panitera Pengganti,

SE

KR

ET
AR

IA
T

PE
N

GA

Ir. Juahta Sitepu, M.M.

