
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sudah di kenal sejak dahulu kala. Sejak Jaman Romawi, Pajak sudah

di jadikan instrumen bagi penguasa untuk menambah kekayaan ekonomis nya.

Indonesia pun telah mengenal Pajak sejak Belanda menjajah Indonesia. R.A.

Seligman dalam buku Essay in Taxation yang di terbitkan di Amerika

menyatakan: Tax is Compulsory Contribution from the person, to the government

to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference

to Special benefit Comperred. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi

seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan

secara khusus pada seseorang. Memang, bagaimanapun juga pajak itu ditujukan

manfaatnya kepada masyarakat.1  Pajak dapat diartikan sebagai iuran masyarakat

kepada negara ( yang dapat di paksakan ) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara

untuk menyelenggarkaan pemerintahan. 2 Pajak adalah salah satu instrumen

pendapatan negara yang terbesar bagi Indonesia. Pada APBNP tahun 2012,

penerimaan pajak mencapai 74,82% dari total pendapatan negara. Peranan pajak

tersebut ditingkatkan proporsinhya pada RAPBN tahun 2013, di mana

1  Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia,  Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 
2002, hal. 5

2  Dwikora Harjo, Perpajakan Indonesia, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 4
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penerimaan pajak mencapai 78,19% dari total pendapatan negara.3  Kita harus

akui bahwa sebagian besar pendapatan negara kita (70% lebih) berasal dari pajak.

Pajak adalah sumber keuangan negara kita, tanpa adanya pajak, Indonesia tidak

dapat berjalan dengan baik. Pemerintah  mematok target penerimaan pajak 2015

sebesar Rp. 1.300 Triliun.4 Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Target

pendapatan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini menjadi cerminan yang kurang

baik bagi neraca keuangan negara kita. Target Pajak yang tidak terpenuhi berarti

pembangunan negara kita serta pertumbuhan ekonomi negara kita akan berada di

titik yang tidak maksimal. Pembangunan Infrastruktur, biaya pendidikan, biaya

kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara

dan pembangunan fasilitas publik semua di biayai dari pajak. Semakin banyak

pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang

dibangun. Pembiayaan kegiatan pemerintah utamanya berasal dari pajak sehingga

pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Berikut adalah

Tabel mengenai pendapatan negara :5                

Uraian APBNP 2015 RAPBN 2016

A. Pendapatan Negara 1.761.642,8 1.848.107,2

I.Pendapatan dalam negeri 1.758.330,9 1.846.075,5

1.Penerimaan pajak 1.489.255,5 1.565.784,1

2 .P en e r i ma a n ne ga ra

bukan pajak

269.075 280.291

3  Jonker Sihombing, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Penerbit Ref Publisher, Jakarta, 2013, hal. 14
4  Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 

2015 hal. 3-2
5  Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun 2016, hal I-11
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II. Penerimaan hibah 3.31 2.031

Sumber : Nota Keuangan RAPBN RI Tahun 2016

Dapat terlihat pendapatan pajak adalah pendapatan utama bagi Indonesia

dari tahun ketahun. Yang menjadi permasalahan utama, target penyerapan pajak

yang jarang tercapai membuat neraca keuangan Indonesia menjadi tidak sehat.

Target pendapatan pajak 2015 pada kuartal 3 yang baru mencapai 51 persen

merupakan suatu peristiwa yang kurang baik bagi pertumbuhan negara kita. Di

atas kertas pendapatan pajak kita sungguh luar biasa. RAPBN 2015 saja

menyatakan bahwa target pendapatan pajak sejumlah 1.489.255,5 Milyar.

Memang di atas kertas pendapatan negara kita sungguh luar biasa. Realisasi dari

angka-angka di atas kertas tersebut yang di nilai sulit karena kesadaran Wajib

Pajak yang masih kurang di Indonesia.Hal ini membuat target pendapatan pajak

semakin sulit untuk di capai. 

Investasi adalah salah satu instrumen dalam pertumbuhan infrastruktur serta

ekonomi negara kita. Investasi dapat menjadi “modal” bagi kita untuk

membangun infrastruktur. Contohnya Jepang dan China yang pada tahun 2015

berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dalam bentuk

kereta cepat.  Investasi asing seperti ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi

negara kita. Kita tidak perlu menggunakan pendapatan negara untuk melakukan

pembangunan infrastruktur seperti ini. Pendapatan negara yang ada dapat di

alokasikan ke sektor-sektor strategis contohnya pendidikan dan kesehatan demi

meningkatkan kesejahteraan negara kita. Investasi adalah hal yang indah bagi

pertumbuhan suatu negara. Investor asing banyak yang ragu dan enggan

menanamkan modalnya di Indonesia Di satu sisi, kita membutuhkan pajak
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tersebut mengingat pajak tersebut merupakan pendapatan utama untuk negara

kita, di lain sisi kita juga membutuhkan dana asing tersebut untuk di investasikan

di negara kita. 

Tax holiday adalah salah satu instrumen yang dapat di gunakan Pemerintah

untuk menarik investasi (Penananaman Modal) asing ke Indonesia. Tax holiday

adalah sebuah bentuk fasilitas pajak yang di berikan oleh pemerintah kepada

suatu wajib pajak badan yang bergerak dalam industri pionir6 sesuai dengan yang

tertera pada Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015 pasal 4 ayat 47.

Tax holiday digunakan dengan harapan meningkatkan produk domestik bruto

(PDB) di negara-negara berkembang, tax holiday adalah cara di mana pemerintah

menarik investor asing. tax holiday hanya dapat di berikan kepada Industri Pionir,

Industri pionir di anggap sebagai suatu indusri yang memiliki daya yang kuat

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tax holiday harus di gunakan

pemerintah untuk meningkatkan daya saing memperbutkan investasi asing di

banding negara lain. Tax holiday dapat membuat Indonesia terlihat “cantik” di

mata para investor asing karena potensi keuntungan yang lebih untuk mereka.

Proses ini merupakan simbiosis mutualisme8 dimana Indonesia membutuhkan

penanaman modal asing demi memepercepat pertumbuhan ekonomi serta

6   Pasal 4 ayat 4 : Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
a. Industri logam hulu;
b. Industri pengilangan minyak bumi;
c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari

minyak bumi dan gas alam;
d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;

 e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian,kehutanan, dan perikanan;
f. Industri telekomunikasi, informasi dan korrtunikasi;

g. Industri transportasi kelautan;
h. Industri pengolahan yang merupakan industry utama di Kawasan Ekonomi Khusus

7
8  Simbiosis mutualisme adalah Sebuah Pola kerjasama para pihak dimana kedua belah pihak atau

semua pihak merasa dan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.
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pertumbuhan infrastruktur dan pihak investor juga di untungkan dengan

pengembalian investasi (ROI).9 

Indonesia yang tergabung di dalam ASEAN10harus berkompetisi dengan

negara-negara tetangga agar penanaman Modal Asing lebih tertarik untuk

menanamkan modalnya di Indonesia. Dasarnya asing sudah tertarik untuk

menanamnkan modal nya di Indonesia. Dimana ASEAN memiliki market yang

unik dan besar di mana ASEAN memiliki “Gross Domestic Product” (GDP)11 700

Milyar USD. ASEAN juga merupakan daerah yang memiliki banyak keunikan

antara lain, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Asean secara mendasar

merupakan pasar yang lebih besar dari India. Hal ini membuat investor asing

tertarik untuk menanamankan modalnya di ASEAN. Permasalahan umum yang

dimiliki negara-negara ASEAN yang menghambat investasi adalah  : 12

1.Infrastruktur, antara lain belum tersedianya listrik, gas, jalan, pelabuhan
dan infrastruktur vital lainnya secara memadai; 

2.Kepastian hukum dan keamanan yang belum terjamin; 

3.Kebijakan tata ruang yang tidak jelas; 

4.Kebijakan ketenagakerjaan yang belum berpihak pada peningkatan investasi;

5.Birokrasi yang tidak efisien. 

Pemerintah harus mampu mengeliminasi permasalahan-permasalahan ini agar

Indonesia lebih menarik di mata asing di banding negara-negar ASEAN lainnya.

9 Return of investment yang artinya keuntungan yang di peroleh oleh investor dari investasi 
yang di lakukannya.

10 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah perkumpulan negara negara Asia 
tenggara yang tergabung di dalam suatu organisasi bernama ASEAN. Negara-Negara tersebut 
antara lain Brunei, Kamboja, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand, dan Vietnam. Organisasi ini di dirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, 
Thailand.

11 Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai akhir 
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung 
menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik. Lihat pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003.

12 Adhitya Noorma Febrianto, Analisis dan Studi Komparatif Pemberian Fasiltias Tax Holiday   
Di Negara-Negara Anggota ASEAN, 2012, hal..2
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Insentif pajak penghasilan berupa tax holiday juga harus di perluas serta di

iimplementasikan lebih lanjut oleh pemerintah agar Investasi asing mengalir

deras di bumi Indonesia. 

Tax holiday bukan hanya berada di Indonesia. Negara-Negara ASEAN

lainnya pun telah menganut tax holiday. Tax holiday di Indonesia dengan negara

lain serupa tapi tak sama. Tiap negara di ASEAN memiliki skema pemberian

yang berbeda-beda. Malaysia memberikan fasilitas ini sebagai salah satu sumber

dukungan finansial bagi negaranya. Thailand memberlakukan zonasi untuk

fasilitas ini dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan. Demikian juga

Laos, yang memberikan fasilitas tax holiday sebagai kompensasi atas kesediaan

investor membangun infrastruktur di daerah penanaman investasinya.13 Perbedaan

ini tentu membuat tiap tiap negara memiliki Kelebihan dan kekurangannya

tersendiri mengenai sistem tax holiday di negaranya. Perbedaan ini tentu tidak

hanya sekedar dari birokrasi saja. Perbedaan ini di tentukan oleh masing masing

negara sesuai dengan perbedaan kontur ekonomi serta daerah masing-masing

negara, juga tentunya ada perbedaan kebutuhan antar negara satu dengan lainnya.

Pajak adalah hal yang membuat investor lokal maupun investor

internasional enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena merupakan

beban yang berat dalam kegiatan usahanya sehingga mereka urung

menginvestasikan dananya. Hal ini membuat penyerapan potensi investasi di

Indonesia menjadi menurun. Pemberian tax holiday adalah solusi yang tepat

untuk permasalahan ini. Dimana, pemberian tax holiday dapat meningkatkan

pertumbuhan investasi dan infrastruktur Indonesia dan walaupun perusahaan

13 Ibid hal.2
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tersebut akan tidak membayar pajak selama suatu periode waktu sesuai keputusan

dari pemerintah, pembayaran pajak akan tetap di lakukan oleh perusahaan

tersebut setelah masa tax holidaynya selesai. 

Pemberian tax holiday, dapat menjadi suplemen atau stimulus bagi para

investor untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan investasi

yang terjadi di Indonesia dapat berdampak sangat baik bagi ekonomi lokal karena

penanaman modal di Indonesia dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru

sehingga saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan dapat mendapatkan

kebutuhannya. 

Tax holiday juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersaing

dengan negara tetangga kita, negara-negara Asean. Indonesia harus berkompetisi

dengan mereka agar investor asing lebih tertarik menanamkan modalnya di

Indonesia di bandingkan di negara-negara Asean. Negara-Negara Asean

utamanya adalah kumpulan negara berkembang dimana semua berkompetisi

untuk membuat negaranya menarik di mata investor asing.

Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas, serta demi pencegahan

dalam menghadapi krisis ekonomi,penulis tertarik untuk menganalisis secara

mendalam mengenai tata cara pemberian tax holiday kepada individu atau badan

usaha domestik maupun internasional agar dapat ditemukannya sebuah solusi dan

penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengangkatnya

menjadi sebuah karya tulis dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP

KRITERIA PEMBERIAN TAX HOLIDAY BAGI PERUSAHAAN DI

INDONESIA”
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1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1.Bagaimana pengaturan tentang pemberian tax holiday terhadap subjek

Pajak di indonesia? 

2.Bagaimana perbandingan pemberian tax holiday di Indonesia dengan

negara Asean lainnya khususnya dalam hal kriteria jenis bidang usaha dan

jangka waktu pemberian tax holiday ? 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1.Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis pengaturan pemberian

tax holiday terhadap perusahaan di Indonesia sehingga perusahaan

mampu menggunakan kesempatan tax holiday p a d a s a a t

membutuhkannya,

2.Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisi perbedaaan sistem

hukum mengenai tax holiday yang digunakan di Indonesia dan di negara

ASEAN lainnya, agar dapat terciptanya sistem hukum yang lebih baik

demi terjalinnya kepastian dan keadilan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum

perpajakan yang sedang berkembang di Indonesia. Selain itu
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diharapakan dapat menjadi sumbangan bagi perpustakaan terutama di

bidang hukum perpajakan agar dapat berguna dalam praktek di bidang

Perpajakan nasional.

2.Manfaat Praktis :

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi

pertimbangan dan masukan bagi kegiatan perpajakan di bidang

perpusahaan agar pihak penagih dan pembayar pajak mendapat jaminan

hukum yang lebih lengkap dan memadai di bawah hukum perpajakan

Indonesia. Lebih dari itu, di harapkan agar literatur ini dapat berguna

bagi para praktisi yang terlibat langsung dapat dunia perpajakan

Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam usaha untuk mempermudah dalam penyajian materi agar

terstruktur dan sistematis, maka penulis skripsi menyusun sistematikan penulisan

sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini dijelaskan mengenai latar belakang dari

permasalahan yang ada yaitu mengenai Kepastian hukum

mengenai pemberian tax holiday kepada para pelaku usaha

di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kemudian perumusan masalah yang di bahas,

tujuan di lakukannya penelitian, manfaat dari penelitian

ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, serta
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sistematika yang digunakan dalam penulisan hasil

penelitian.

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan

teori diuraikan secara umum tentang Definisi Pajak, Tata

Cara Perpajakan, Hukum Materil dan Formil Perpajakan,

Insentif Pajak, dan tax holiday. Kemudian dalam landasan

konseptual di definisikan istilah-istilah kunci dan penting

agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, antara lain :

Pajak, tax holiday, ASEAN, industri pionir, penanaman

modal.

BAB 3                         : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini di bagi menjadi empat sub-bab dimana

akan di jelaskan mengenai jenis penelitian yang akan di

gunakan, cara/prosedur mendapatkan bahan penelitian,

sifat analisis penelitian, dan juga hambatan dan

penanggulangan dari hambatan-hambatan tersebut.

BAB 4                         : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan isi utama dari penelitian ini.

Dalam bab empat ini akan di uraikan mengenai hasil

penelitian yang telah di lakukan dan dianalisis

menggunakan metode yang sudah di jelaskan di bab 3. di
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paparkan juga mengenai permasalahan penelitian beserta

pemecahannya yang dilandaskan kepada teori-teori

hukum, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan

perundang-undang. Jawaban atas perumusan masalah

yang ada di bab 1, di jawab di bab ini.

BAB 5                         :KESIMPULAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian

yang telah dilakukan dan diberikan saran dari penulis atas

penelitian yang telah dilakukan tersebut. Saran merupakan

rekomendasi dari penulis mengenai apa yang seharusnya

terjadi agar situsasi hukum di Indonesia semakin kondusif

dan adil.
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