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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk 

mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang aman, sejahtera, adil, makmur 

dan tertib. Selain itu, terdapat juga tujuan lain yaitu menjamin kedudukan 

hukum yang sama bagi setiap warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud, diperlukan pelaksanaan pembangunan nasional secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa hal tersebut pastilah membutuhkan biaya yang sangat 

besar. 

Untuk  mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional yang merata, 

pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara yang mana dapat 

diperoleh dari berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor perpajakan. 

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.1 

Secara umum, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang 

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. Dapat 

dikatakan bahwa pajak merupakan pilihan yang sangat tepat untuk dijadikan 

																																																								
1 Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta:Salemba Empat, 2000, hal. 5.	
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sebagai sumber penerimaan suatu negara karena pajak adalah sumber yang  

sangat menjanjikan dimana hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

semakin bertambahnya jumlah penduduk dari suatu negara. Undang-Undang 

Dasar 1945 pun mengatur mengenai pajak yang mana dikatakan bahwa pajak 

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang-undang.2 Hal ini menjadi tombak awal bagi dunia perpajakan di 

Indonesia yang semata-mata dalam rangka untuk keperluan negara. 

Upaya-upaya nyata serta diimplementasikannya dalam bentuk 

kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka  menggali lebih dalam 

penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu upaya yang telah 

dilakukan adalah dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Di dalam 

reformasi pajak telah dilakukan suatu perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan serta sistem administrasi perpajakan agar basis pajak 

dapat semakin diperluas. Hal ini bertujuan agar potensi penerimaan pajak yang 

tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung nilai keadilan sosial 

serta pelayanan yang baik bagi para wajib pajak. Reformasi pajak pertama kali 

dilakukan di Indonesia pada tahun 1983. Kemudian reformasi pajak juga 

dilakukan berturut-turut pada tahun 1994, 1997, 2000, dan yang terakhir 

dilakukan pada tahun 2007.3 Secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk mengoptimalisasikan 

																																																								
2 Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3 Ranti Kusuma Arini, “Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas 

Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008)”, 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124922-SK-FIS%20011%202008%20ARI%20k%20-
%20KEBIJAKAN%20PENGAMPUNAN-PENDAHULUAN.pdf, diakses pada 7 September 
2016. 
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penerimaan pajak dengan berlandaskan keadilan, yang meliputi perluasan tax 

base dan stimulus fiskal; meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan 

prima dan penegakan hukum secara konsisten; efisiensi administrasi berupa 

penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 

terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, 

melalui kapasitas SDM yang professional, budaya organisasi yang kondusif, 

serta pelaksanaan good governance.4 

Sehubungan dengan reformasi pajak guna meningkatkan penerimaan 

pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar mengenai sistem 

pemungutan pajak. Terdapat 3 (tiga) sistem atau teknik dalam pemungutan 

pajak yang dibedakan menjadi sistem self assessment, sistem official 

assessment, dan sistem withholding. Pada mulanya, Indonesia menganut sistem 

official assessment, namun setelah dilakukannya reformasi pajak beralih 

menjadi sistem self assessment. Hal ini tentu membawa perubahan yang cukup 

signifikan dan sangat berarti dalam dunia perpajakan Indonesia pada saat itu. 

Sistem self assessment mewajibkan para wajib pajak untuk menghitung, 

menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. 

Sementara itu, fiskus hanya berperan untuk mengawasi seperti halnya 

melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan 

lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, dan juga meneliti kebenaran 

																																																								
4 Annisa Gama Widjaya, “Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah 

Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama 
Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa tengah”, 
https://core.ac.uk/download/files/379/11727277.pdf diakses pada 12 Juni 2016. 
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penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran 

(material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan.5 

Dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak self assessment 

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan 

melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini berdampak pada tingkat kebenaran 

pembayaran pajak yang tentunya akan sangat bergantung pada kejujuran dari 

para wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

penerimaan negara semakin bergantung pada sektor perpajakan. Peran serta 

masyarakat sangat diperlukan dengan cara membayar kewajiban pajaknya 

dengan benar. Namun, pada kenyataannya kepatuhan para wajib pajak dalam 

membayarkan pajaknya belum tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

baik faktor eksternal maupun faktor internal. Jika hal ini terus berlanjut tanpa 

penanganan yang serius maka akan berakibat fatal bagi penerimaan negara 

karena mengingat Indonesia masih merupakan negara berkembang yang terus 

melakukan pembangunan.  

Menimbang hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana hal ini bertujuan untuk menarik 

para wajib pajak agar dapat membayarkan pajaknya yang terutang sehingga 

pada akhirnya juga dapat menambah basis perpajakan di Indonesia. 

Pengampunan pajak diberikan dalam rangka anti penghindaran pajak di sebuah 

negara yang tingkat penghindaran pajaknya sudah cukup tinggi dan sudah 

																																																								
5 Azhar Kasim, Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi, Jakarta:Yayasan 

Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003, hal. 18-19.	
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meluas. Kebijakan pengampunan pajak bukanlah kebijakan yang baru dalam 

dunia perpajakan di Indonesia. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali 

kebijakan pengampunan pajak di Indonesia namun tidak membuahkan hasil 

yang memuaskan. 

Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia pertama kali dilakukan 

pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 tentang 

Peraturan Pengampunan Pajak. Pada saat itu pemerintah memiliki alasan yang 

kuat untuk mengeluarkan peraturan pengampunan pajak tersebut, yaitu keadaan 

ekonomi pada saat itu tidak begitu baik karena inflasi yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun; sistem pembukuan yang lengkap dan benar pada saat itu tidak 

mudah untuk dilaksanakan sehingga memberikan dorongan bagi wajib pajak 

untuk melanggar peraturan pajak; tarif pajak pendapatan pada saat itu 

merupakan tarif progresif yang dianggap sangat berat atau tinggi oleh wajib 

pajak; dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu memerlukan dana 

yang besar untuk membiayai revolusi nasional indonesia, pelaksanaan Dwikora, 

dan melanjutkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menjadi 

salah satu konsep dalam pemerintahan Soekarno.6 Objek pengampunan pajak 

pada tahun 1964 adalah pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, dan 

bea materai modal (atas penempatan modal dalam perseroan yang belum 

dilaporkan). 

																																																								
6 Ria Eva Yuliana, “Kajian Atas Formulasi Sunset Policy Melalui Kebijakan 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga”, 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124164-SK%20011%2008%20Yul%20k%20-
%20Kajian%20atas-Metodologi.pdf, diakses pada 7 September 2016. 
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Bentuk pengampunan pajak pada Tahun 1964 adalah pengampunan 

pajak tipe investigation amnesty7. Sesuai dengan konsep tersebut, pengampunan 

pajak tahun 1964 mewajibkan subjek pengampunan untuk membayar uang 

tebusan sejumlah 10% dan atau 5% (tarif reduksi).8 Pertanyaan, penyelidikan, 

dan pemeriksaan tentang asal-usul kekayaan yang dilaporkan tidak dilakukan. 

Kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1964 dapat dikatakan tidak 

berhasil karena tidak adanya upaya penegakan hukum yang disebabkan oleh 

kondisi administrasi perpajakan yang masih belum tertata dengan baik dan 

aparat pajak masih erat dengan penyuapan. Kemudian kurangnya kegiatan 

kampanye atau sosialisasi pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah juga 

menjadi faktor ketidak berhasilan pengampunan pajak pada tahun tersebut. 

Kemudian pada tahun 1984 Presiden memberikan pengampunan pajak 

kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Pengampunan pajak tersebut 

ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 tentang 

Pengampunan Pajak. Kemudian dilakukan perubahan terhadap Keputusan 

Presiden tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1984 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan 

																																																								
7 Menurut Adrian Sawyer, Investigation Amnesty adalah pengampunan yang menjanjikan 

tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan 
terdapat sejumlah “uang pengampunan” (amnesty fee) yang harus dibayar. Lihat Adrian Sawyer, 
“Targeting Amnesties at Ingrained Evasion-A New Zealand Initiative Warranting Wider 
Consideration?”, http://www.austlii.edu.au/au/journals/JlATaxTA/2005/30.html#fn7, diakses pada 
7 September 2016. 

8 Ria Eva Yuliana, “Kajian Atas Formulasi Sunset Policy Melalui Kebijakan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga”, 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124164-SK%20011%2008%20Yul%20k%20-
%20Kajian%20atas-Metodologi.pdf, diakses pada 7 September 2016. 
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Pajak.9 Latar belakang dari ditetapkannya kebijakan ini adalah sehubungan 

dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang baru, diperlukan adanya 

pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari 

masyarakat. Namun keinginan wajib pajak untuk membuka diri tampaknya 

masih diliputi oleh keraguan terhadap akibat hukum yang mungkin timbul 

sehingga diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, baik yang telah 

terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai wajib pajak. 

Bentuk pengampunan pajak pada tahun 1984 sama dengan 

pengampunan pajak pada tahun 1964, yaitu investigation amnesty. Walau telah 

dirancang cukup baik namun pengampunan pajak pada periode ini tidak cukup 

membuahkan hasil yang memuaskan dikarenakan sosialisasi mengenai tata cara 

dan prosedur untuk mendapatkan pengampunan pajak relatif terbatas sehingga 

para wajib pajak kurang merespon atau menanggapi kebijakan tersebut. Faktor 

lain yang menyumbang ketidak berhasilan kebijakan pengampunan pajak pada 

tahun 1984 adalah tidak diikutinya reformasi sistem administrasi perpajakan 

secara menyeluruh dan juga peranan sektor pajak dalam sistem APBN yang 

hanya berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak 

mengupayakan lebih serius. 

Pada tahun 2008 dikeluarkan kebijakan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi atau yang disebut dengan Sunset Policy seiring dengan 

ditandatanganinya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

																																																								
9 M. Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2011, hal. 330. 
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Perpajakan No. 28 Tahun 2007 yang mana kebijakan ini diatur dalam Pasal 

37A. Pasal tersebut terdiri dari dua ayat yang ditujukan bagi dua jenis wajib 

pajak, yaitu wajib pajak yang telah terdaftar dan wajib pajak yang belum 

mendaftarkan diri dan belum mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

yang mana dalam undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. 

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun pajak 2007, yang 

mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 

dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun 

setelah berlakuya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi 

administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun 

Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan 

pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang 

menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak 

tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 

 Kebijakan Sunset Policy ini dilaksanakan selama 1 tahun terhitung dari tanggal 

1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008.  
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Dengan menimbang bahwa kebijakan pengampunan pajak di Indonesia 

bukanlah merupakan hal baru dalam dunia perpajakan, maka di tahun 2016 ini 

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak tersebut 

dengan perencanaan yang lebih matang dimana disahkan juga Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai payung hukum bagi 

kebijakan pengampunan pajak kali ini demi hasil yang diharapkan. Harus 

diingat bahwa keberhasilan dari pengampunan pajak sangat ditentukan oleh 

kesiapan serta kejujuran dari aparat pajak dan penegak hukum lainnya. Karena 

jika masih banyak calon wajib pajak yang meragukan kejujuran serta 

transparansi dari aparat pajak dan penegak hukum, maka pengampunan pajak 

akan menjadi tidak efektif.10 Kemudian juga hal lain yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan pengampunan pajak adalah dibutuhkannya sebuah 

momentum yang sesuai dan tepat. Berdasarkan pada situasi yang terjadi di 

Indonesia dewasa ini, maka dapat dikatakan bahwa momentum tersebut sudah 

ada.  

Peran Indonesia dalam menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran 

Informasi Otomatis atau Automatic Exchange Of Information (AEOI) dalam 

forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki yang akan mulai 

diberlakukan pada tahun 201711 semakin membuka peluang bagi keberhasilan 

program pengampunan pajak karena akan mendorong para wajib pajak untuk 

melaporkan aset-asetnya ke dalam negeri dengan mengingat pertukaran data 

																																																								
10 Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Jakarta: 

Salemba Empat, 2007, hal. 180. 
11 Bambang P.S. Brodjonegoro, “Bukan Semata Persoalan Penerimaan Negara”, Media 

Keuangan, Volume XI No. 103, hal. 14. 
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perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tak dapat dielakkan lagi. 

Dapat dikatakan bahwa pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada 

wajib pajak untuk masuk kembali dalam sistem administrasi perpajakan. 

Dengan kebijakan ini, pemerintah berkeyakin bahwa tahun 2016 dapat memberi 

tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 150 sampai dengan Rp 200 triliun 

dengan menggunakan asumsi perhitungan proyeksi penerimaan pajak non 

migas mengacu pada asumsi makro APBN tahun 2016.12 

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. Namun selain itu juga diharapkan bahwa kebijakan pengampunan 

pajak ini dapat diikuti repatriasi13 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.14 Sehingga kebijakan pengampunan pajak ini 

																																																								
12 Herry Setyawan, “Tax Amnesty”, Media Keuangan, Volume XI No. 102, Maret 2016, 

hal. 46. 
13 Repatriasi adalah pemulangan kembali aset ke tanah air atau negara asal, baik secara 

sukarela maupun dengan paksaan hukum. Lihat B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi 
Kedua Direvisi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hal. 298. 

14 Bambang P.S. Brodjonegoro, “Bukan Semata Persoalan Penerimaan Negara”, Media 
Keuangan, Volume XI No. 103, April 2016, hal. 13. 
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sangat strategis karena dampaknya bersifat menyeluruh dan fundamental bagi 

perekonomian di Indonesia.  

Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, 

melainkan juga sudah pernah diberlakukan di banyak negara di dunia ini, baik 

oleh negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses 

maupun kegagalan. Salah satu negara yang berhasil menerapkan kebijakan 

pengampunan pajak adalah Afrika Selatan. Oleh karena itu penerapan 

pengampunan pajak dalam penelitian ini mengambil studi perbandingan dengan 

Afrika Selatan. 

Afrika Selatan telah melakukan kebijakan pengampunan pajak 

sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1995 melalui Tax Amnesty Act 1995; Final 

Relief on Tax, Interest, Penalty and Additional Tax Act tahun 1996; Exchange 

Control Amnesty Act of 2003; The Small Business Tax Amnesty and Amendment 

of Taxation Laws Act 2006; dan Voluntary Disclosure Program (VDP) 2010. 

Kebijakan pengampunan pajak di negara tersebut menuai keberhasilan yang 

cukup memuaskan karena telah mencapai target dengan puncak 

keberhasilannya yang berada pada tahun 2003. Pada tahun 2003 diberlakukan 

special amnesty yang terbatas pada wajib pajak yang memiliki aset di luar 

negeri tetapi belum membayar pajaknya di masa lalu. Pada saat dimulainya 

kebijakan pengampunan pajak tersebut, diperkirakan dana yang terparkir di luar 

negeri mencapai 90 miliar Rand. Setelah berjalannya kebijakan ini, lebih dari 
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US$7,6 miliar diperoleh dari program pengampunan pajak.15 Hal ini menjadi 

bukti nyata keberhasilan penerapan kebijakan pengampunan pajak yang 

dilakukan Afrika Selatan. Dengan juga mengingat bahwa Afrika Selatan 

merupakan negara berkembang dengan transisi pemerintahan, sama seperti 

Indonesia, maka sangat cocok untuk membandingkan kedua negara tersebut.  

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang 

perpajakan, khususnya mengenai kebijakan pengampunan pajak di Indonesia 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Afrika Selatan)”. 

Kebijakan pengampunan pajak ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka 

dunia perpajakan yang lebih baik. Sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya 

kebijakan ini didukung dari berbagai pihak dan juga dilakukan pengawasan 

secara serius demi tercapainya keberhasilan dari program pengampunan pajak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penulis telah merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dan sisi 

keadilannya dari kebijakan tersebut? 

																																																								
15 Iin Kurniati, “Memandang Negeri Seberang”, Media Keuangan, Volume XI No. 103, 

hal. 20. 
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2. Bagaimana kebijakan pengampunan pajak di Afrika Selatan (sebagai 

perbandingan dengan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan 

dengan berdasarkan tujuan. Dengan melihat kepada rumusan masalah yang  

telah penulis rumuskan, terdapat tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu : 

a. Menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan pengampunan pajak di 

Indonesia dan sisi keadilan dari kebijakan tersebut; 

b. Menganalisis bagaimana kebijakan pengampunan pajak di negara lain 

yaitu Afrika Selatan sebagai perbandingan dengan Indonesia. 

 

1.4 Maksud / Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang memiliki 

maksud/kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membaca penelitian ini.  

a. Maksud / Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

informasi-informasi baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam ilmu perpajakan dimana pajak merupakan elemen 

penting dalam penerimaan negara. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

mengenai perpajakan khususnya mengenai pengampunan pajak di 
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Indonesia tahun 2016 serta melihat dari sisi keadilannya dan melakukan 

studi perbandingan dengan negara lain yaitu Afrika Selatan. 

b. Maksud / Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pelengkap atau 

masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang 

yang berhubungan dengan penelitian ini dalam rangka menerapkan 

kebijakan pengampunan pajak tahun 2016.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atau bahan 

kajian atas kebijakan pengampunan pajak  yang dikeluarkan pemerintah 

pada tahun 2016, sehingga nantinya penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan di masa yang akan 

datang, khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan penguraian materi yang 

akan disistimatisasikan dalam beberapa bab, yaitu :  

BAB I: Pendahuluan; menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, maksud/kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: Tinjauan Pustaka; dalam bab ini penulis membagi ke dalam 

dua subbab. Subbab pertama menjelaskan mengenai landasan teoritis yang 

terdiri dari pajak, pemungutan pajak, perlawanan terhadap pajak, pengampunan 



	 15	

pajak, dan teori keadilan. Subbab kedua menjelaskan mengenai landasan 

konseptual yang terdiri dari pengertian harta, kebijakan, menteri, NPWP, 

repatriasi, surat keterangan, SPT PPh Terakhir, surat pernyataan, tahun pajak, 

tunggakan pajak, uang tebusan, utang, dan wajib pajak. 

BAB III: Metodologi Penelitian; dalam bab ini penulis menjelaskan 

tentang jenis penelitian, objek penelitian dan prosedur perolehan bahan 

penelitian, sifat analisis, dan hambatan beserta penanggulangannya. 

BAB IV: Pembahasan dan Analisis; dalam bab ini, penulis akan 

mengulas rumusan masalah pertama dan kedua yang mana dalam rumusan 

pertama, penulis akan menganalisis mengenai kebijakan pengampunan pajak di 

Indonesia dan sisi keadilannya terhadap kebijakan tersebut. Kemudian dalam 

rumusan masalah kedua, penulis akan menganalisis mengenai penerapan 

pengampunan pajak di Afrika Selatan sebagai perbandingan dengan 

pengampunan pajak di Indonesia.  

BAB V: Kesimpulan dan Saran; dalam bab ini penulis akan 

menyimpulkan hasil penelitian dari uraian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, dan juga penulis akan menyampaikan saran-saran yang 

memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau 

simpulan itu sendiri baik secara praktis, teoritis, dan metodologis maupun 

keterbatasan penelitian berkaitan dengan penerapan kebijakan pengampunan 

pajak di Indonesia. 




