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BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan pendanaan

yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk

memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi

otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan

perpajakan. Adanya keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan

memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan,

perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya,

dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan

untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan

pengampunan pajak.

Keterbatasan akses yang menjadi kendala bagi otoritas perpajakan Indonesia merupakan

sebuah tantangan mengingat tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah

rendah, sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Dalam arti

lain, dapat dikatakan bahwasanya selama ini di Indonesia belum terlaksana praktik disiplin

berpajak (tax discipline). Kendala yang menjadi penyebab kelancaran pemenuhan kebutuhan

penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak seharusnya dilakukan

oleh setiap individu wajib pajak untuk melaporkan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat

waktu. Kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak, dan

sebaliknya, ketidakpatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap potensi penerimaan yang

hilang, di mana ketidakpatuhan tersebut dikarenakan banyaknya praktik-praktik penghindaran
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pajak (tax avoidance) dengan tidak mengisi dan melaporkan Surat Pajak Terutang (SPT),

pengelakan/penggelapan pajak (tax evasion) dengan tidak mengisi dan melaporkan SPT secara

benar dan bahkan merekayasa pembukuan atau melakukan pembukuan ganda, serta karena

minimnya kesadaran wajib pajak (tax consciousness) yang ditunjukkan dengan keengganan

mengisi dan melaporkan SPT walaupun sudah diminta.

Pada dasarnya, sistem pemungutan pajak memiliki peran besar yang menentukan tingkat

keberhasilan penerimaan pajak. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai

perpajakan menuntut wajib pajak untuk secara aktif menghitung dan melaporkan sendiri pajak

terhadapnya kepada negara, sistem ini disebut dengan Self-Assessment System. Sistem ini

menuntut wajib pajak untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kemudian

mengisi SPT, menghitung besaran pajak yang terutang, dan kemudian menyetorkannya kepada

negara. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan yang besar

untuk membayar pajak, dikarenakan sistem ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak

tanpa adanya paksaan dari fiskus. Modal utama implementasi pelaksanaan Self-Assessment

System terletak pada adanya itikad baik dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan pelbagai

serangkaian proses pembayaran pajak. Namun sayangnya, kepercayaan tersebut adalakalanya

tidak diikuti dengan itikad baik dan kejujuran dalam memberikan informasi atau keterangan

mengenai kondisi wajib pajak yang sesungguhnya. Hal tersebut masih tetap menjadi

permasalahan yang cukup pelik, sehingga hingga saat ini masih sering dijumpai adanya

manipulasi-manipulasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi-kondisi tersebut yang

menjadi faktor ketidaksempurnaan pelaksanaan asas Self-Assessment System. Namun demikian,

pelaksanaan asas tersebut tidak menutup jalan bagi otoritas pajak untuk menguji laporan

penghitungan pajak yang telah diserahkan oleh wajib pajak. Kewenangan otoritas pajak untuk

melakukan pemeriksaan itu merupakan dalam rangka untuk meminimalisir adanya kemungkinan

pemanipulasian angka-angka kekayaan wajib pajak, di mana salah satu tempat penyimpanan

kekayaan wajib pajak adalah dalam bentuk simpanan kekayaan pada lembaga perbankan.

Lembaga perbankan atau bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem

pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi ini, bank telah menjadi bagian dari sistem

keuangan dan pembayaran dunia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan

pengertian tentang Bank, di mana pengertian tersebut juga tercantum dalam Peraturan Bank
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Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin

tertulis membuka rahasia bank, yang menyatakan bahwa:1

“bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasaran rumusan pada pengertian bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga

perbankan merupakan sebuah lembaga yang harus mampu memberikan kepercayaan kepada

setiap nasabahnya, baik bagi nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam. Melalui

kepercayaan dari nasabah, sebuah bank mampu bertahan untuk tetap menjalankan kegiatannya

dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Kepercayan dari masyarakat tersebut dapat dikatakan menjadi sebuah kunci utama atas

berkembang atau tidaknya sebuah lembaga perbankan, oleh karena itu berawal dari titik

tersebutlah, maka segala informasi yang berkaitan dengan keadaan/kondisi keuangan nasabah

wajib dirahasiakan.

Rahasia bank atau Bank Secrecy dikenal di seluruh negara yang memiliki lembaga

keuangan perbankan. Rahasia bank tidak ada bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh

oleh para profesional seperti dokter yang wajib merahasiakan kondisi kesehatan pasiennya.

Bahkan jika rahasia dimaksud tidak dapat dipegang teguh oleh bank dan dibocorkan kepada

pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana. 2

Teori mengenai rahasia bank ada dua, yaitu teori absolut dan teori nisbi. Teori absolut

menyatakan bahwa rahasia bank bersifat mutlak, yang berarti bahwa bank berkewajiban untuk

menyimpan rahasia nasabah yang diketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun,

baik keadaan biasa maupun dalam keadaan luar biasa. Sedangkan teori nisbi menyatakan bahwa

bank dapat membuka rahasia nasabahnya dalam kondisi-kondisi yang mendesak dan dapat

dipertanggungjawabkan menghendaki demikian, contohnya terhadap kepentingan negara.

Indonesia menganut teori nisbi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik

1 Rumusan mengenai pengertian Bank yang lain, dapat ditemui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang
mengatakan bahwa “Bank adalah suatu Lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam
menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat
diberikan kepada banker sebgai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau Lembaga yang dalam
pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.” Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional
Indonesia, hlm. 7-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

2 Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
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Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), yang

menyatakan bahwa:

“Bank dilarang memberikan keterangan yang ada pada bank tentang keadaan keuangan

dan hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman

dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.”

Rahasia bank menjadi sebuah perbincangan yang menarik tatkala keberadaannya berada

pada persimpangan antara kewajiban dalam melindungi informasi mengenai nasabah dan pada

dihadapkannya kewajiban tersebut dengan kepentingan di luar bidang perbankan, dalam hal ini

kepentingan di bidang perpajakan. Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan

bank dapat saja dengan sengaja menyembunyikan keadaan informasi keuangan nasabah baik

perseorangan maupun perusahaan yang menjadi sorotan khususnya dalam hal kepatuhannya

terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, selain itu dapat menimbulkan potensi dimana

nasabah (wajib pajak) dapat menyembunyikan kegiatannya secara illegal untuk menghindari

kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pihak otoritas pajak memerlukan akses

untuk menganalisis catatan transaksi keuangan wajib pajak agar dapat mendeteksi celah-celah

kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.3

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam berpartisipasi secara global dalam

aturan internasional yang biasa disebut Automatic Exchange of Information (AEoI), aturan yang

diprakarsai oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan

Negara-Negara G-21 menyebutkan bahwa salah satu syarat utama untuk dapat bertukar

informasi keuangan antarnegara adalah adanya peraturan domestik tentang keterbukaan

informasi perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan

untuk Kepentingan Perpajakan, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun

3 Darussalaam, B. Bawano Kristiaji, dan Debora, Akses Data Perbankan Untuk Kepentingan Perpajakan,
Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak, Studi Komparasi, Tax Law Design and
Policy series No. 0514, Februari 2014, hlm. 3.
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2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

BAB II PERMASALAHAN

Untuk mengetahui pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, permasalahan yang

diangkat dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di

Indonesia?

2. Bagaimana Eksistensi Rahasia Bank setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-

Undang?

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan di

Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengatur mengenai pertukaran informasi

keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan, dengan tujuan utama untuk

mematuhi ketentuan internasional dalam bidang perpajakan, yang mengharuskan negara

yang telah terikat dengan perjanjian internasional tersebut, untuk memiliki peraturan yang

mengatur mengenai tata cara pertukaran informasi secara otomatis. Cakupan yang diatur

dalam Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan dan cakupan akses informasi;

b. Pihak yang berhak mendapatkan akses informasi dan wajib memberikan akses

informasi;

c. Substansi laporan informasi keuangan;

d. Prosedur identifikasi terhadap informasi di bidang keuangan yang akan

dilaporkan;
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e. Pembuatan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia;

f. Tidak berlakunya kerahasiaan di bidang keuangan untuk informasi keuangan yang

wajib diberikan kepada pihak yang berhak dalam konteks AEoI;

g. Mekanisme penyampaian informasi keuangan;

h. Kewenangan fiskus untuk mendapat informasi lebih jauh terkait dengan laporan

yang telah disampaikan;

i. Penjelasan bahwa informasi yang diperoleh di yurisdiksi Indonesia akan

disampaikan oleh Menteri Keuangan ke pihak berwenang di yurisdiksi yang lain;

j. Ketentuan perlindungan hukum bagi apparat yang melakukan tugas yang terkait

dengan hal ini;

k. Ancaman pidana bagi pihak yang wajib melaporkan apabia tidak memenuhi

ketentuan dalam peraturan;

l. Ketentuan yang menyebutkan bahwa peraturan lain yang mengatur tentang

kerahasiaan data menjadi tidak berlaku sepanjang digunakan untuk kepentingan

yang terkait dengan akses informasi keuangan terkait AEoI.

Pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis menurut perjanjian internasional

menyatakan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan sesuai standar yang perlu diterjemahkan

ke dalam kerangka hukum nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan

informasi yang diterima sesuai standar dan hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan.4

Kerangka hukum nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia berupa Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2017 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk

Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk

Kepentingan Perpajakan.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima

dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang

4 OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, Common Reporting Standar. Paris:
OECD Publication and Sercive, hlm. 3.
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perpajakan. Pertukaran informasi keuangan yang selanjutnya disebut dengan pertukaran

informasi bertujuan untuk:5

a. Mencegah penghindaran pajak;

b. Mencegah pengelakan pajak;

c. Mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-

pihak yang tidak berhak; dan/atau

d. Mendapatkan informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, terdapat

dua kegiatan utama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2017, yaitu:

1. Mekanisme Pertukaran Informasi

Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

“Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan

berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan otoritas yang berwenang di negara atau

yurisdiksi lain”

2. Mekanisme Pelaporan

Dalam mekanisme pelaporan, untuk pelaksanaan pertukaran informasi mengatur

tentang bagaimana Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini Perbankan melakukan

pelaporan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian akan

dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk pertukaran informasi dengan negara atau

yurisdiksi mitra.

Pihak yang berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk

kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan adalah Direktur Jenderal Pajak.6

5 Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan
untuk Kepentingan Perpajakan.

6 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2017 Menjadi Undang-Undang
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Informasi keuangan yang wajib diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah

informasi keuangan selama satu tahun kalender yang memuat:7

a. Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran

informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang

perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai

rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan

b. Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Adapun laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

yang dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling sedikit memuat:8

a. Identitas pemegang rekening keuangan;

b. Nomor rekening keuangan;

c. Identitas Lembaga jasa keuangan;

d. Saldo atau nilai rekening keuangan; dan

e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang

diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak wajib lolos prosedur identifikasi rekening

keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian

internasional di bidang perpajakan,9 prosedur tersebut harus dilakukan oleh Lembaga

Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang terikat untuk

melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kepada Direktur Jenderal

7 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2017 Menjadi Undang-Undang

8 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2017 Menjadi Undang-Undang

9 Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2017 Menjadi Undang-Undang
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Pajak. Adapun prosedur identifikasi rekening keuangan tersebut, harus melalui

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:10

a. Melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk

kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang

pribadi maupun entitas;

b. Melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan

merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;

c. Melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki

oleh pemegang rekening keuangan merupakan rekening keuangan yang

wajib dilaporkan;

d. Melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk

menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang

wajib dilaporkan; dan

e. Melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka

prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen

yang diperoleh atau digunakan.

B. Eksistensi Rahasia Bank Setelah Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, rahasia bank

menjadi sebuah pengecualian terhadap kepentingan perpajakan. Hal tersebut berarti bahwa

otoritas pajak dapat meminta segala informasi keuangan kepada Lembaga jasa keuangan

dalam hal kepentingan perpajakan, dan Lembaga jasa keuangan wajib memberikan segala

informasi keuangan kepada otoritas pajak selama dalam ranah kepentingan perpajakan. Pasal

8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk

Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

10 Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2017 Menjadi Undang-Undang
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“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dinyatakan tidak berlaku sepanjang

berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

BAB IV PENUTUP

A. Pada dasarnya, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-

Undang, Direktorat Jenderal Pajak pun sudah memilik kewenangan untuk mengakses

informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam UU

Perbankan, hanya saja, Direktorat Jenderal Pajak harus meminta izin kepada Pimpinan

Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, di mana proses tersebut membutuhkan waktu

yang signifikan. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-

Undang, proses untuk akses informasi keuangan dapat diminta langsung kepada Lembaga

jasa keuangan, sehingga mempercepat proses pemeriksaan pajak. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, maka otoritas pajak

dapat melakukan proses pemeriksaan pajak dengan jauh lebih singkat, selain itu otoritas

pajak dapat dengan mudah untuk memeriksa wajib pajak yang tidak jujur dengan

menyembunyikan rekening yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya

Undang-Undang ini, maka tingkat penerimaan negara atas pajak akan tumbuh secara
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signifikan, dan diharapkan pula akan menumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak atas kewajiban pembayaran pajak;

B. Rahasia Bank merupakan kumpulan informasi-informasi keuangan nasabah yang wajib

dijaga oleh pihak Bank, di mana pihak Bank dilarang untuk menyebarkan informasi

tersebut kepada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Rahasia Bank memiliki dua

karakteristik, yang pertama adalah mutlak, dan yang kedua adalah nisbi. Sistem

perbankan Indonesia menerapkan karakteristik Rahasia Bank nisbi, yang berarti bahwa

Rahasia Bank harus dijaga oleh pihak Bank, namun terhadap pengecualian-pengecualian

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan terhadap informasi

perpajakan, rahasia bank dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan,

namun proses yang dilakukan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu,

sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Rahasia Bank

menjadi pengecualian untuk kepentingan perpajakan dengan proses akses informasi yang

lebih cepat dan lebih mudah, mengingat otoritas pajak dapat meminta secara langsung

informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kepada Lembaga jasa keuangan, tanpa

perlu perizinan dari pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
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