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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan yang cukup banyak menjadi perhatian masyarakat, khususnya dunia 

usaha adalah pembahasan setiap RUU Perpajakan. 1  Secara substansial RUU 

Perpajakan mengundang perdebatan luas di tengah masyarakat. Kenyataan ini perlu 

di lihat dari 2 (dua) perspektif yang berbeda. Pertama, banyak tuntutan dari 

masyarakat dan pengusaha sebagai wajib pajak agar diatur hubungan yang lebih adil 

antara wajib pajak dan petugas pajak. Kedua, upaya Direktorat Jendral Pajak yang 

semakin aktif dalam mengeksplorasi sumber potensial perpajakan karena besarnya 

tuntutan penerimaan pajak yang dibebankan pada lembaga tersebut.2 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga 

Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam 

Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara.3 Penting dan strategisnya 

peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada 

Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang 

																																																								
1  Abdul Asri Harahap, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi – Politik, 
(Integrita Dinamika Press, 2004), hal 4 
2 Ibid 
3 Wirawan.B.Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 11 
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disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak 

dari tahun ke tahun. 

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang 

bersumber dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak.4 Pajak merupakan penerimaan 

penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan. Segala bentuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan 

sebagainya didasari oleh alokasi dana yang tersedia yang mana anggaran dana 

tersebut mayoritas bersumber dari penerimaan pajak. Tidak hanya itu sumber 

pendapatan negara sangat mempengaruhi kegiatan operasional suatu negara, baik 

dalam bentuk kegiatan dalam negeri maupun luar negeri. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.5 Dengan berbagai bentuk pajak yang telah 

ditetapkan pemerintah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan sebagainya diharapkan dapat dikelola 

dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan 

usaha yang nyata, serta diterapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Direktorat 

Jendral Pajak dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka reformasi perpajakan 
																																																								
4	Ibid 
5	Diana, Anastasia dan Setiawati Lilis, Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun 
Praktis.  (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009), hal 5. 
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yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan 

dana administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya 

manusia, sistem informasi dan teknologi dan lainnya. Usaha tersebut juga dapat 

berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat 

berupa peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu 

sendiri, sedangkan ekstensifikasi pajak dapat berupa perluasan objek pajak yang 

selama ini belum tergarap.6  

Implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa 

permasalahan.7 Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan 

Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam 

melayani hak wajib pajak yang mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya 

aturan perpajakan. 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung 

mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga 

telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.8  Di sisi lain, banyak harta warga 

																																																								
6	Ibid, hal 6	
7 Ragimun, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, diakses dari 
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis%20implementasi%20tax%20amnesty%20di%2
0indonesia.pdf, pada tanggal 21 November 2017 
8	Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,2016), hal 1 
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negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun non likuid, yang seharusnya dapat 

dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah sebagian dari Harta yang 

berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum 

dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

(SPT PPh) sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila 

dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang 

bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik 

harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka 

dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.9  

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban 

pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program 

pengampunan pajak. Meskipun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan 

anggaran negara, pengampunan pajak apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik 

dapat membantu memperbaiki hal negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak. 

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hingga saat ini yaitu pada satu sisi 

RUU Perpajakan dimaksudkan untuk mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk 

dapat memenuhi target penerimaan pajak. 10 

																																																								
9   Ibid, hal 2 
10  Novita Sari dan Siti Khairani, Prospek Tax Amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak dari 
sudut pandang konsultan pajak, diakses dari http://eprints.mdp.ac.id/1995/1/Jurnal-2013210003.pdf, 
hal 2, pada tanggal 21 November 2017. 
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Pengampunan pajak harus dilihat sebagai suatu kebijakan dengan dimensi 

yang luas dan bersifat mendasar karena bukan hanya semata-mata berkaitan dengan 

fiskal atau perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengenai 

permasalahan-permasalahan lain seperti pembangunan, perekonomian, mengurangi 

pengangguran, kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.11 Namun selain itu juga 

diharapkan bahwa kebijakan pengampunan pajak ini dapat diikuti repatriasi sebagian 

atau keseluruhan asset orang Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini didasarkan 

pada jumlah uang orang  Indonesia yang sangat banyak. Berbagai data mengindikasi 

bahwa meskipun uangnya didapatkan di Indonesia, namun banyak pengusaha yang 

menyimpannya di luar negeri.12 

Pengampunan Pajak dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam Pasal 1 ayat 1 adalah 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. 13  Undang-Undang 

pengampunan pajak ini diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan 

restrukturisasi ekonomi, yaitu repatriasi harta dan mendorong reformasi perpajakan 

																																																								
11   Teguh Dartanto, Ketimpangan di Indonesia Makna dan Solusi Mengatasinya, diakses dari 
http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/94143/ketimpangan-di-indonesia-makna-dan-solusi-
mengatasinya/2017-02-27, pada tanggal 21 November 2017. 
12  Dwinanda Ardhi, “Bukan Semata Persoalan Penerimaan Negara”, dalam Media Keuangan 
Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, Edisi XI/No.103/April, (Jakarta: Kementrian Keuangan, 
2016), hal 13. 
13  Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 
1 ayat 1 
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menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta memperluas basis data 

perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. 14  Dengan adanya 

Undang-Undang ini diberikan kesempatan kepada wajib pajak sebagai pengampunan 

pajak dengan hanya membayar sekian persentase dari yang seharusnya dibayar. 

Upaya pemerintah menetapkan kebijakan pengampunan pajak bertujuan untuk 

menghimpun penerimaan negara dalam waktu cepat. Kelahiran Undang-Undang 

tentang pengampunan pajak telah menuai kontroversi sejak mulai tahap permulaan 

hingga resmi menjadi Undang-Undang dan sangat menyita perhatian publik. 

Pengaturan pengampunan pajak diterapkan pada tanggal 1 Juli 2016 dengan jangka 

waktu hingga tanggal 31 Maret 2017 dibagi menjadi 3 (tiga) periode. Kebijakan ini 

dibuat untuk menguntungkan wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut 

pajak. 

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara 

untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 

jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak 

yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, penerimaan uang 

tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam APBN. Hal ini 

akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan 

yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah 

direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak 

																																																								
14	Taufik Kurniawan, “Tax Amnesty Bisa Atasi Defisit Anggaran”, Buletin Parlementaria, Edisi Juli 
2016, (Jakarta: Semar Publishing, 2016), hal 10	
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dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan 

diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Aspek yuridis yang terdapat pada pengaturan kebijakan pengampunan pajak 

melalui undang-undang tentang pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 

23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan 

dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, 

dan sanksi pidana di bidang perpajakan.15 Kebijakan pengampunan pajak seharusnya 

diikuti dengan kebijakan lain, seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan 

penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, serta kebijakan strategis lain 

di bidang perpajakan dan perbankan.16 Dengan berpegang teguh pada prinsip atau 

asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional, tujuan 

penyusunan Undang-Undang tentang pengampunan pajak adalah untuk 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 serta mendorong reformasi 

perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis 

data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. 

Dari aspek hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, persoalan 

pengampunan pajak mengandung 2 (dua) substansi hukum, yaitu legitimasi mengenai 

																																																								
15 Suharno, Op.Cit, hal 3 
16 Ibid, hal 4 
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tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang 

sanksi administrasi dan sanksi pidana dan bentuk hukum pengaturan pengampunan 

pajak itu sendiri. 17  Pemberian insentif khususnya pengampunan pajak pada 

realisasinya akan menimbulkan dampak menimbulkan ketidakadilan karena hanya 

wajib pajak tertentu saja yang akan memperoleh atau menikmatinya, rentanuntuk 

disalahgunakan sehingga perlu ekstra pengawasan dari administrasi pajak, insentif 

pajak sebagai subsidi pemerintah akan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan 

negara dari sektor pajak. Persoalan ini sangat penting untuk dibicarakan mengingat 

kebijakan pemerintah berupa pengampunan pajak harus mempunyai landasan dasar 

hukum yang kuat sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan.18  

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membahas pengaturan kebijakan 

Tax Amnesty dan penerapannya, yang akan dituangkan kedalam penelitian ilmiah 

yang berjudul “Aspek Hukum Atas Program Pengampunan Pajak di Indonesia” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana pengaturan tentang program Pengampunan Pajak di Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan pengaturan program Pengampunan Pajak yang     

dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia? 

 

 
																																																								
17 Zainal Muttaqin, Tax Amnesty di Indonesia, (PT Refika Pratama, Bandung, 2013), hal 11 
18 Ibid 
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1.3       Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan program 

Pengampunan Pajak di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengaturan program 

Pengampunan Pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu : 

       1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk   

pengembangan hukum bisnis yang terkait dengan ilmu hukum pajak 

mengembangkan pengetahuan dalam hukum bisnis, serta menambah bahan 

pustaka, khususnya mengenai rancangan perundang-undangan 

pengampunan pajak. 

       2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi    

masyarakat tentang kebijakan pengampunan pajak. Selain itu penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang 

berwenang dalam membut kebijakan terutama dalam masalah perpajakan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

      Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 Bab, yaitu : 

      BAB I : Pendahuluan 

Bab ini penulis akan menguraikan beberapa sub bab yang terdiri dari 

latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian baik dari untuk kepentingan akademis maupun 

untuk kepentingan praktis, dan sistematika penulisan. 

 

      BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini peneliti membahas tentang pajak yang terdiri dari definisi 

pajak, unsur-unsur pajak, penggolongan pajak, dan membahas tentang 

Pengampunan Pajak terdiri dari pengertian Pengampunan Pajak, 

tujuan Pengampunan Pajak, dan karakteristik Pengampunan Pajak. 

 

BAB III  : Metode Penelitian 

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis, tercakup di dalamnya jenis penelitian, cara memperoleh 

bahan penelitian, sifat analisis penelitian dan hambatan yang dialami 

penulis dalam penelitian. 
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BAB IV  : Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini membahas tentang permasalahan dan analisis yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan intisari dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

yang berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan penulis 

berupaya memberi jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dan 

memberi saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




