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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di 

dunia pada tahun 2050. PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai salah satu dari 

empat penyedia jasa auditor besar di dunia merilis sebuah riset 

tentang outlook perekonomian dengan tema “The Long View, How will the 

global economic order change by 2050?”. John Hawksworth, Chief Economist 

PwC, mengatakan bahwa Indonesia akan berada di peringkat 5 di tahun 2030 

dengan estimasi nilai GDP US$5.424 miliar dan naik menjadi peringkat 4 di 

tahun 2050 dengan estimasi nilai GDP US$10.502 miliar berdasarkan nilai GDP 

dengan metode perhitungan Purchasing Power Parity (PPP).1 Posisi tersebut 

akan menjadikan Indonesia dengan perekonomian big emerging 

market mengingat posisi Indonesia merupakan negara dengan perekonomian 

terkuat di Asia Tenggara. 

Pemerintahan Jokowi sekarang ini telah dijalankan sesuai visi 

“nawacita” yang disampaikan dalam pemilihan Presiden tahun 2014. Dalam 

menjalankan visi pembangunannya, pemerintahan Jokowi-JK telah memiliki 

sejumlah capaian positif di seluruh bidang yang menjadi fokus utama yakni 

bidang infrastruktur, maritim, energi, dan pangan (IMEP). Hal ini 

sesungguhnya amat erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat yang menjadi 

                                                           
1Muhammad Ikhsan B, PwC: Indonesia Akan Menjadi Negara Dengan Perekonomian Terbesar ke-

4 di 2050, <https://www.bareksa.com/id/text/2017/02/09/pwc-indonesia-akan-menjadi-negara-

dengan-perekonomian-terbesar-ke-4-di-2050/14832/news>, diakses tanggal 14 Maret 2018 
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subjek sekaligus penerima manfaat terbesar dari pembangunan yang telah 

diselenggarakan.2  

Dalam tiga tahun masa pemerintahannya, Jokowi menganggarkan 

ribuan triliun untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur. Hal ini 

dikerjakan dengan tujuan menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih baik 

serta memperbaiki kondisi infrastruktur Indonesia yang masih ketinggalan jauh 

dari negara-negara tetangga. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur 

membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun. Dana 

sebanyak itu tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan APBN yang menurut 

perhitungannya hanya mampu membiayai sekitar Rp 1.500 triliun dalam waktu 

5 tahun. Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia membutuhkan aturan 

pengampunan pajak atau tax amnesty untuk membangun infrastruktur.3  

Penulis menilai bahwa Jokowi memerlukan aturan pengampunan pajak 

sebagai upaya merepatriasi dana warga negara Indonesia di luar negeri dan 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila program ini 

berhasil maka pemerintahan Jokowi memiliki cukup dana untuk memuluskan 

berbagai program pembangunan infrastruktur yang dicanangkannya. Menurut 

Presiden Joko Widodo, melalui program pengampunan pajak yang berlaku 

hingga 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua Wajib 

                                                           
2Indah Rahmawati Salam, Keberhasilan Pembangunan Pemerintahan Jokowi Sudah Nyata: Kenapa 

Harus Protes?, <http://www.lsisi.org/keberhasilan-pembangunan-pemerintahan-jokowi-sudah-

nyata-kenapa-harus-protes/> diakses tanggal 13 Maret 2018 
3Harwanto Bimo Pratomo, 5 Untung rugi Indonesia punya UU Tax Amnesty, 

<https://www.merdeka.com/uang/5-untung-rugi-indonesia-punya-uu-tax-amnesty.html>, diakses 

tanggal 13 Maret 2018 

 

http://www.lsisi.org/keberhasilan-pembangunan-pemerintahan-jokowi-sudah-nyata-kenapa-harus-protes/
http://www.lsisi.org/keberhasilan-pembangunan-pemerintahan-jokowi-sudah-nyata-kenapa-harus-protes/
http://www.lsisi.org/keberhasilan-pembangunan-pemerintahan-jokowi-sudah-nyata-kenapa-harus-protes/
http://www.lsisi.org/keberhasilan-pembangunan-pemerintahan-jokowi-sudah-nyata-kenapa-harus-protes/
https://www.merdeka.com/reporter/harwanto-bimo-pratomo/
https://www.merdeka.com/uang/5-untung-rugi-indonesia-punya-uu-tax-amnesty.html
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Pajak dari seluruh kalangan baik karyawan maupun pengusaha, baik Wajib 

Pajak kecil maupun besar, untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak 

terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan. Untuk mendapatkan semua manfaat ini, Wajib Pajak hanya perlu 

membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan. 

Program tax amnesty memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi upaya 

pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.4 Hal ini 

sejalan dengan pendapat Waluyo, bahwa tujuan tax amnesty untuk 

meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan 

otoritas pajak atau penerimaan negara. Umumnya Wajib Pajak mengikuti 

pengampunan pajak ini dengan membayar uang tebusan yang kriteriannya telah 

ditetapkan dalam kebijakan tersebut.5 

Penting untuk diketahui bahwa pajak menjadi sumber utama pendapatan 

untuk pembangunan di segala bidang. Sekitar 70% penerimaan negara berasal 

dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah negara, tak 

terkecuali Indonesia. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan 

dengan baik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak 

fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.6 Tetapi faktanya, realisasi penerimaan 

pajak di Indonesia masih belum mencapai target. Dikutip dari data Center for 

Indonesia Taxation Analysis (CITA), Senin 20 November 2017, jika target 

                                                           
4Septian Deny, Jokowi: Pengampunan Pajak Berikan Manfaat Besar Buat Ekonomi RI, 

<http://bisnis.liputan6.com/read/2554095/jokowi-pengampunan-pajak-berikan-manfaat-besar-

buat-ekonomi-ri>, diakses  tanggal 3 Maret 2018 
5Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 381 
6Hari Susanto, APBN dan Pengampunan Pajak, <http://id.beritasatu.com/home/apbn-dan-

pengampunan-pajak/138862>, diakses tanggal 3 Maret 2018 

http://bisnis.liputan6.com/read/2553609/bi-dampak-tax-amnesty-langsung-terasa-di-kuartal-iii-2016
http://www.liputan6.com/me/septian.deny
http://bisnis.liputan6.com/read/2554095/jokowi-pengampunan-pajak-berikan-manfaat-besar-buat-ekonomi-ri
http://bisnis.liputan6.com/read/2554095/jokowi-pengampunan-pajak-berikan-manfaat-besar-buat-ekonomi-ri
http://id.beritasatu.com/home/apbn-dan-pengampunan-pajak/138862
http://id.beritasatu.com/home/apbn-dan-pengampunan-pajak/138862
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penerimaan pajak pada tahun ini (2017) tidak tercapai, tercatat sudah sembilan 

tahun penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Terakhir RI mengalami surplus 

pajak pada 2008 yang tercatat 106 persen dari target saat itu yaitu Rp535 

triliun. Berikut ini data penerimaan pajak sembilan tahun terakhir:7  

 

Tahun Target Realisasi 

2009 Rp577 triliun Rp545 triliun 

2010 Rp662 triliun Rp628 triliun 

2011 Rp764 triliun Rp743 triliun 

2012 Rp885 triliun Rp836 triliun 

2013 Rp995 triliun Rp921 triliun 

2014 Rp1.072 triliun Rp985 triliun 

2015 Rp1.294 triliun Rp1.055 triliun 

2016 Rp1.355 triliun Rp1.098 triliun 

2017 Rp1.283 triliun Rp1.186,5 triliun (proyeksi) 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi penerimaan perpajakan 

sepanjang 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91 persen dari target dalam 

APBN-P 2017 Rp1.472,7 triliun.8 Dari data penerimaan pajak ini terlihat bahwa 

meskipun penerimaan pajak tidak tercapai, penerimaan pajak terus mengalami 

pertumbuhan. Hal tersebut salah satunya merupakan hasil dari upaya Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Satu satu penyebab penerimaan pajak tidak mencapai target adalah 

banyak harta warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri. Sebagian 

                                                           
7Raden Jihad Akbar, Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?, 

<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/979477-kapan-terakhir-kali-penerimaan-pajak-ri-tembus-

target-apbn>,  diakses tanggal 14 Maret 2018 
8Citro Atmoko, Realisasi penerimaan perpajakan 2017 capai 91 persen, 

<https://www.antaranews.com/berita/674813/realisasi-penerimaan-perpajakan-2017-capai-91-

persen>, diakses tanggal 15 Maret 2018 

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/979477-kapan-terakhir-kali-penerimaan-pajak-ri-tembus-target-apbn
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/979477-kapan-terakhir-kali-penerimaan-pajak-ri-tembus-target-apbn
https://www.antaranews.com/berita/674813/realisasi-penerimaan-perpajakan-2017-capai-91-persen
https://www.antaranews.com/berita/674813/realisasi-penerimaan-perpajakan-2017-capai-91-persen
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dari harta warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya (selanjutnya disebut SPT PPh) 

sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila 

dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh 

yang bersangkutan. Banyak Wajib Pajak yang menyimpan harta di luar negeri 

sebagai upaya penghindaran pajak. Negara tujuan para pengemplang pajak 

antara lain Singapura, Swiss, British Virgin Island hingga Luksemburg. 

Umumnya, para pengusaha Indonesia lebih memilih menyimpan uangnya di 

negara-negara yang mempunyai pajak rendah (Tax Haven).9 

Lembaga riset internasional, McKinsey, memperkirakan harta WNI di 

luar negeri mencapai Rp 3.250 triliun. Angka lebih besar lagi justru 

disampaikan Kementerian Keuangan, harta WNI di luar negeri ditaksir lebih 

dari Rp 11.000 triliun. Angka ini hampir setara dengan Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia pada 2015 yang mencapai Rp 11.540 triliun. Angka ini juga 

setara dengan 11,2 persen dana gelap di seluruh dunia yang mencapai Rp 97.000 

triliun seperti diungkapkan ekonom Univesity of California, Gabriel Zucman 

dalam penelitiannya.10 Menurut Sri Pudyatmoko, tax amnesty dilatarbelakangi 

oleh faktor ekonomis. Serupa dengan tax amnesty yang sebelum-sebelumnya, 

                                                           
9Hilma Meilani, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Evaluasi Pelaksanaan 

Program Pengampunan Pajak Periode Pertama, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Vol. 

VIII, No.18/11/P3DI/September/2016), hal. 13 
10Yoga Sukmana, Jalan Panjang Menyingkap Ribuan Triliun Harta WNI di Luar 

Negeri, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/10/061744126/jalan.panjang.menyingkap.rib

uan.triliun.harta.wni.di.luar.negeri.>, diakses tanggal 15 Maret 2018 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/10/061744126/jalan.panjang.menyingkap.ribuan.triliun.harta.wni.di.luar.negeri.
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/10/061744126/jalan.panjang.menyingkap.ribuan.triliun.harta.wni.di.luar.negeri.
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yaitu agar modal yang sekarang ditanam diluar negeri oleh sebagian Wajib 

Pajak dibawa masuk kembali ke Indonesia.11 

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan 

untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga 

negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang 

dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak. Terobosan kebijakan berupa 

pengampunan pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin 

kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor 

keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi 

antarnegara.12  

Riant Nugroho, Direktur Eksekutif Institute for Policy Reform (IPR) 

menilai pengampunan sanksi bagi pengemplang pajak (tax amnesty) lazim 

diterapkan di banyak negara guna merepatriasi dana-dana terparkir di luar 

negeri.13 Amnesti pajak juga bukan kebijakan baru bagi Indonesia karena 

                                                           
11Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2007), hal. 178 
12Mengenai pertukaran informasi antar negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

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

untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 70/PMK.03/2017 

Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. 

Dengan payung hukum tersebut, tak ada halangan lagi bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk 

mengintip rekening nasabah lokal maupun asing yang berada di Indonesia. Perppu tersebut berlaku 

sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Mei 2017 dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem 

pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI) yang mulai diimplementasikan 

2018. 
13Agust Supriadi, Banyak Kepentingan di Amnesti Pajak, Repatriasi Bakal Gagal, 

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150610101010-78-58971/banyak-kepentingan-di-

amnesti-pajak-repatriasi-bakal-gagal>, diakses tanggal 13 Maret 2018 

http://bisnis.liputan6.com/read/2953721/icw-banyak-orang-kaya-belum-patuh-bayar-pajak
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150610101010-78-58971/banyak-kepentingan-di-amnesti-pajak-repatriasi-bakal-gagal
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150610101010-78-58971/banyak-kepentingan-di-amnesti-pajak-repatriasi-bakal-gagal
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pernah diterapkan pemerintah pada 1984, tetapi tidak efektif karena tidak 

diminati para pengemplang pajak.14 Indonesia juga pernah gagal menerapkan 

kebijakan ini pada 1964 dan 1994. Pada tahun 2008, pemerintah pernah 

menerbitkan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan per 

Januari 2008. Aturan Sunset Policy ini dapat dikatakan merupakan versi mini 

dari tax amnesty. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan 

penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang kurang bayar maupun 

melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 

PPh.15 Kebijakan versi mini dari tax amnesty ini telah berhasil menambah 

jumlah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Terjadi pro dan kontra terhadap 

aturan mengenai tax amnesty ini. Pendapat pro mengatakan bahwa kebijakan 

tax amnesty bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah Wajib 

Pajak baru dan penerimaan pajak. Namun, terdapat kontra yang berargumen 

bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah putus asa dari pemerintah. Selain 

itu, pemberlakuan tax amnesty dapat mendorong warga yang selama ini taat 

pajak menjadi “nakal” karena adanya faktor kecemburuan.16 

Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika 

Serikat telah memberikan tax amnesty dalam berbagai bentuk. Negara-negara 

lain yang sukses memberlakukan program ini, yakni India (1997), Irlandia 

(1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002). Sedangkan Argentina (1987) 

                                                           
14Ibid. 
15Mia Amalia, Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 3 No. 1 – Juni 2017, hal. 27 
16Ibid.  
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dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program 

pengampunan pajak. Indonesia kini bertekad mengumpulkan penerimaan pajak 

secara cepat melalui tax amnesty.17  

Pemerintah per tanggal 1 Juli 2016 secara resmi telah meluncurkan 

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan harapan Wajib Pajak 

memanfaatkan fasilitas ini untuk kemudahan dan transparansi pelaporan pajak, 

baik itu kewajiban pajak pribadi maupun pajak badan (corporate).18 Presiden 

Joko Widodo pada hari dan tanggal tersebut sekaligus mengesahkan Undang-

Undang tentang Pengampunan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengampunan 

Pajak), di mana sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI 

pada Selasa, 28 Juni 2016. Undang-Undang ini mengatur bahwa pengampunan 

pajak bertujuan untuk:19  

a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui 

pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap 

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, 

penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;  

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang 

lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih 

valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan  

                                                           
17Hari Susanto, APBN dan Pengampunan Pajak. Op.cit.  
18Eddy Faisal, Memahami Amnesti Pajak dengan Cerdas dan Lengkap, (Jakarta: PT. Buku Pintar 

Indonesia, 2016), hal. 4 
19Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan Pajak 
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c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan. 

Dalam jangka pendek, tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan 

negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak.20 Seharusnya berdasarkan program tax amnesty, pemerintah 

mampu untuk memutakhirkan data Wajib Pajak Indonesia. Harapannya, bukan 

saja pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak tetapi ada 

penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan.21 Diharapkan dengan 

adanya amnesti pajak, tahun 2016, 2017 dan seterusnya penerimaan pajak akan 

jauh lebih baik, data dan informasi menjadi lebih akurat sehingga pada akhirnya 

tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak ataupun isu terkait 

gangguan terhadap iklim usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak yang 

berlebihan.22 

Pasal 1 ayat (1) UU Pengampunan Pajak mendefinisikan pengampunan 

pajak sebagai: 

“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan 

cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.” 

                                                           
20Aprillia Ika, Ini Keuntungan dari Mengikuti “Tax 

Amnesty”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/19/200000826/ini.keuntungan.dari.mengik

uti.tax.amnesty.>, diakses tanggal 3 Maret 2018 
21Achmad Sani Alhusain, Menyikapi Realisasi Penerimaan Pajak 2017, Majalah Info Singkat, Vol. 

IX, No. 20/II/Puslit/Oktober/2017, 

<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-

197.pdf>, diakses tanggal 14 Maret 2018 
22Lihat Mulyo Agung, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Dinamika Ilmu, 2007), 

hal. 21 

https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/19/200000826/ini.keuntungan.dari.mengikuti.tax.amnesty.
https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/19/200000826/ini.keuntungan.dari.mengikuti.tax.amnesty.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-197.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-197.pdf
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Dari pasal ini diketahui bahwa pengampunan pajak yang dimaksud adalah 

dihapusnya utang Wajib Pajak, tidak dikenakannya sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas diri Wajib Pajak apabila 

Wajib Pajak bersangkutan mengungkap harta miliknya dan membayar uang 

tebusan. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah 

setiap Wajib Pajak yang mengungkap harta yang dimilikinya dalam surat 

pernyataan,23 baik orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan24. Selain itu, yang dimaksudkan dengan utang adalah 

jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan 

perolehan harta, sedangkan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan 

ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha 

maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.25 Pemberlakuan UU Pengampunan Pajak 

ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118//PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 

Tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118//PMK.03/2016.  

                                                           
23Pasal 3 UU Pengampunan Pajak. Surat Pernyataan yang dimaksud adalah surat yang digunakan 

oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan 

pembayaran Uang Tebusan. Surat ini disebut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. 

Lihat Pasal 1 ayat (9) UU Pengampunan Pajak 
24Pasal 1 ayat (2) UU Pengampunan Pajak 
25Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU Pengampunan Pajak 



11 

 

Tulisan dalam tesis ini akan meneliti harta yang diungkap oleh Wajib 

Pajak yaitu harta tidak bergerak berupa tanah, secara khusus tanah yang belum 

dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak. Berkaitan dengan masalah ini, pasal 15 

UU Pengampunan Pajak mengatur sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang 

Tebusan atas:  

a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau  

b. Harta berupa saham,  

yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan 

pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.  

2. Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari 

pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:  

a. permohonan pengalihan hak; atau  

b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan 

notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat 

Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan 

permohonan pengalihan hak,  

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017. 

 

Pasal di atas mengatur bahwa Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat 

keterangan26 dan membayar uang tebusan27 atas harta tidak bergerak berupa 

tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, 

harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak. Wajib Pajak 

akan dibebaskan dari pengenaan PPh dalam hal Wajib Pajak melakukan 

permohonan pengalihan hak atau penandatanganan surat pernyataan oleh kedua 

belah pihak di hadapan notaris (legalisasi) yang menyatakan bahwa tanah 

dan/atau bangunan tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang 

menyampaikan surat pernyataan.  

                                                           
26Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat 

yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak. Pasal 1 ayat (11) UU 

Pengampunan Pajak 
27Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan 

Pengampunan Pajak. Pasal 1 ayat (7) UU Pengampunan Pajak 
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Oleh karena harta Wajib Pajak ini berupa tanah maka pengaturannya 

merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, yang selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka 

Pengampunan Pajak. Pasal 1 peraturan ini menyatakan bahwa, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 15 UU Pengampunan Pajak, maka: 

a. tanah beserta bangunan yang berkaitan dengan tanah milik Wajib Pajak yang 

masih terdaftar atas nama orang lain, atau yang selanjutnya disebut Nominee, 

harus dialihkan menjadi atas nama Wajib Pajak; 

b. pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui 

penandatanganan Surat Pernyataan oleh kedua belah pihak, yaitu Nominee 

dan Wajib Pajak, di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa tanah berserta 

bangunan dimaksud adalah benar milik Wajib Pajak; 

c. pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibebaskan 

dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Nominee; 

d. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, maka Wajib Pajak dikenakan kewajiban membayar Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dihitung 

berdasarkan NJOP tahun berjalan atas tanah dan bangunan tersebut, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Ketentuan di atas mempertegas bahwa pengalihan hak atas tanah yang belum 

dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak dilakukan melalui penandatanganan 

surat pernyataan oleh kedua belah pihak, yaitu Nominee28 dan Wajib Pajak, 

dihadapan notaris yang menyatakan bahwa tanah berserta bangunan dimaksud 

adalah benar milik Wajib Pajak. Atas pengalihan hak ini, Nominee dibebaskan 

dari pengenaan PPh sedangkan Wajib Pajak tetap diwajibkan membayar 

BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                                                           
28Nominee adalah pihak perantara yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan 

Surat Pernyataan selaku pemilik sebenarnya untuk memperoleh tanah dan/ atau bangunan. Lihat 

Pasal 24 Angka (2a) huruf (a), Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118//PMK.03/2016. 
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Tata cara pelaksanaan aturan ini dimuat dalam Surat Edaran Menteri 

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

9/SE/X/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka 

Pengampunan Pajak. Surat edaran menteri ini diterbitkan dengan tujuan agar 

terdapat kesepahaman terkait pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dalam 

rangka pengampunan pajak pada masing-masing wilayah satuan kerja kantor 

pertanahan.29 Dalam surat edaran menteri tersebut diatur bahwa surat 

pernyataan antara Nominee dan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

dan Pasal 2 Permen ATR/Kepala BPN Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

Dalam Rangka Pengampunan Pajak disebut sebagai Surat Pernyataan Notariil. 

Surat ini dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah atas nama 

Wajib Pajak.30  Surat pernyataan ini juga merupakan bukti bahwa tanah 

dan/atau bangunan atas nama Nominee adalah benar milik Wajib Pajak.31  

Diatur pula dalam surat edaran menteri ini bahwa dalam hal Surat Pernyataan 

Notariil sebagaimana dimaksud belum dibuat dan sebelumnya telah melakukan 

perbuatan hukum, maka sebagai pengganti Surat Pernyataan Notariil tersebut, 

dapat menggunakan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang dibuat oleh PPAT, Akta Perjanjian Pengikatan Pemindahan 

Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibuat oleh Notaris 

                                                           
29Lihat Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 4396/3.1-100/XII/2017 tertanggal Jakarta, 21 Desember 2017. 
30Ketentuan Angka I Surat Edaran Nomor 9/SE/X/2017 
31Ibid.  
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atau akta di bawah tangan, yang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan 

sesuatu bidang tanah dan/atau sesuatu hak atas tanah/hak milik atas satuan 

rumah susun.32  

Penulis hanya berfokus meneliti penggunaan Surat Pernyataan Notariil 

sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah atas nama Wajib Pajak dan peran 

PPAT dalam pendaftaran hak atas tanah tersebut. Penulis tertarik untuk 

mendalami permasalahan ini dari perspektif hukum pertanahan/agraria di 

Indonesia, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah). Peraturan 

Pemerintah ini mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.33  

Berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah, ketentuan pasal 

24 PP Pendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut: 

1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, 

hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 

yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

                                                           
32Ketentuan Angka II Surat Edaran Nomor 9/SE/X/2017 
33Pasal 1 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah 
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2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala 

Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak 

milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut 

Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup 

untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. 

Pasal di atas mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dalam ketentuan hukum 

ini hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

PPAT ataupun dalam keadaan tertentu dapat digunakan akta lain yang tidak 

dibuat oleh PPAT tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan kadar kebenaran 

akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan. J. Kartini Soedjendro menyatakan 

bahwa oleh karena kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum mempunyai 

implikasi pada bentuk dan aktanya, yaitu akta autentik.34 

Apabila mencermati pasal-pasal di atas, maka terdapat kontradiksi 

dalam pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Di satu sisi, ketentuan 

hukum terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah milik Wajib Pajak dalam 

rangka pengampunan pajak mengatur bahwa peralihan hak tersebut dilakukan 

berdasarkan Surat Pernyataan Notariil antara Nominee dan Wajib Pajak. Di sisi 

lain, PP Pendaftaran Tanah mewajibkan peralihan hak atas tanah hanya dapat 

dilakukan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau dengan 

akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor 

Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar 

pemindahan hak yang bersangkutan. Perlu diingat juga bahwa kedua aturan 

                                                           
34J. Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 92  
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pendaftaran tanah ini dikeluarkan oleh institusi yang sama, yaitu Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.  

Terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka 

pengampunan pajak, data Ditjen Pajak menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang 

memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang akan dilakukan balik nama 

terdapat sekitar 151 ribu Wajib Pajak. Per tanggal 16 November 2017, hanya 

sekitar 34 ribu Wajib Pajak yang melakukan proses balik nama 

dari Nominee menjadi atas nama Wajib Pajak bersangkutan atau masih terdapat 

sekitar 120 ribu Wajib Pajak yang belum melakukan balik nama.35 Hal ini 

tentunya juga akan menjadi potensi masalah dikemudian hari.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak meneliti permasalahan 

tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi 

pertanahan, dengan judul tesis “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

Dalam Rangka Pengampunan Pajak Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997”.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
35Nanda Narendra Putra, PPAT Berwenang Proses Balik Nama Tanah dan Bangunan dalam 

Pengampunan Pajak?, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a10097367306/ppat-

berwenang-proses-balik-nama-tanah-dan-bangunan-dalam-pengampunan-pajak>, diakses tanggal 

15 Maret 2018 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a10097367306/ppat-berwenang-proses-balik-nama-tanah-dan-bangunan-dalam-pengampunan-pajak
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a10097367306/ppat-berwenang-proses-balik-nama-tanah-dan-bangunan-dalam-pengampunan-pajak
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:   

1. Bagaimana kekuatan hukum Surat Pernyataan Notariil antara Nominee dan 

Wajib Pajak sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam 

rangka pengampunan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997? 

2. Bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Surat Pernyataan 

Notariil antara Nominee dan Wajib Pajak sebagai dasar pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka 

pengampunan pajak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sumbangsih positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pertanahan, khususnya 

aspek pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan 

pajak.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, 

praktisi hukum dan penegak hukum berkaitan dengan segi hukum 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi tesis ini, penulis 

akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran 

yang lebih jelas terhadap arah pembahasan, sebagai berikut:  

Bab I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori terkait topik tesis. 

Landasan teori antara lain akan membahas mengenai kebijakan pengampunan 

pajak (tax amnesty), pendaftaran tanah, akta Notaris, peran Pejabat Pembuat 
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Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran tanah dan hierarki peraturan perundang-

undangan.  

Bab III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, 

prosedur perolehan bahan hukum, pendekatan yang digunakan, sifat analisis, 

hambatan penelitian dan penanggulangannya. 

Bab IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah 

dalam rangka pengampunan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, secara khusus membahas kekuatan hukum Surat Pernyataan 

Notariil antara Nominee dan Wajib Pajak sebagai dasar pendaftaran peralihan 

hak atas tanah dimaksud serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran 

dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah serta saran yang diberikan 

untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.  

 

 

 

 

 

 




