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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia tidaklah begitu baik jika dilihat dari statistik yang ada.Berdasarkan 

data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju perekonomian di 

Indonesia hanya tumbuh sebesar 5.02 persen. Angka tersebut meleset dari target 

yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 

tahun 2014 yaitu sebesar 5.5 persen. Hal yang paling dirasakan oleh masyarakat 

adalah melonjaknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hingga 14.000 per 

dolar.Maka tak heran jika pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

semakin anjlok menjadi 4.79 persen saja.
1
 

Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bersumber dari faktor 

eksternal dan internal.Faktor eksternal seperti perekonomian global yang 

cenderung tak stabil memiliki imbas yang negatif kepada Indonesia.Sementara 

faktor internal adalah tingkat inflasi Indonesia yang cukup tinggi. Menurut data 

dari Bank Indonesia, sepanjang tahun 2015 tingkat inflasi di Indonesia terus 
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berkisar di angka 6.2 persen hingga 7 persen, yang kemudian mulai membaik 

pada November 2015 dan terus menurun hingga Mei 2016 sebesar 3.3 persen.
2
 

Kekhawatiran akan lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 

2015 membuat pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara 

sebesar Rp. 1.822,5 triliun dalam APBN. Hal yang menarik dalam APBN 

tersebut adalah sumbangsih sektor pendapatan negara melalui pajak mencapai 75 

persen dari target penerimaan pendapatan negara atau sekitar Rp. 1.360,2 

triliun.Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan era presiden Joko Widodo 

menitikberatkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan bukan lagi industri 

berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini diketahui sebagai penggerak 

ekonomi negara. Pendapatan dari industri berbasis SDA tak lagi mampu 

menopang kebutuhan belanja negara seiring dengan kemajuan teknologi negara 

lain, pemanfaatan SDA yang tak maksimal, peranan swasta dan asing yang 

mengambil keuntungan dari SDA, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

kurang memiliki pengetahuan.Selain itu, bagi pelaku usaha maupun investor, 

pajak dianggap sebagai beban investasi. Beban pajak dapat diminimalisir dengan 

melakukan perencanaan yang baik, yang dikenal dengan tax sheltering.
3
 Untuk 
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mendapatkan profit yang maksimal, tak jarang perusahaan multinasional 

meminimalkan beban pajak dan/atau bahkan menghindar dari pengenaan pajak.
4
 

Perusahaan multinasional seringkali menghindari pajak dengan cara 

memanfaatkan celah dalam sistem hukum pajak suatu negara, dalam hal ini 

Peraturan Perundang-undangan Pajak Indonesia. Salah satu cara yang paling 

sering dilakukan adalah tax avoidance dengan menggunakan Controlled Foreign 

Corporation, yang biasanya terdapat di negara-negara tax haven.
5
 

Dampak yang terjadi pada negara Indonesia jika hal ini terus terjadi 

adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian diikuti dengan 

defisit anggaran yang membesar.Tanpa anggaran yang baik, infrastruktur suatu 

negara tidak dapat berkembang.Saat ini di Indonesia masih diperlukan 

pertumbuhan infrastruktur di berbagai wilayah diluar pulau Jawa. Tanpa adanya 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan akan 

makin meningkat. Salah satu solusi untuk mencari kekosongan anggaran ini 

adalah dengan meningkatkan pemasukan dari sektor Pajak. 

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara.Pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara.Tanpa pajak, sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.
6
Pajak sudah tidak lagi dianggap 

sebagai alat pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan telah 
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menjadi kebijakan fiskal yang kuat untuk mengarahkan ekonomi nasional ke-

tujuannya yang bersifat sosio-ekonomis.
7
 

Atas dasar itulah presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan fiskal, 

dengan harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan seiring 

dengan pembangunan infrastruktur yang dipercepat. Tentu hal ini tidak lepas dari 

perpajakan di Indonesia sebagai motor penggerak utama pendapatan negara. 

Selain itu, tahun 2016 disebut sebagai “tahun penegakan hukum (law 

enforcement) melalui penagihan aktif, pemeriksaan, serta penyidikan”, sesuai 

menurut artikel di websiteKementrian Keuangan (Kemenkeu). 

Pernyataan Kemenkeu, bahwa tahun 2016 akan menjadi “tahun 

penegakan hukum” di sektor pajak mengundang banyak kekhawatiran, terutama 

dari pihak swasta dan asing. Jika benar menurut Kemenkeu diperlukan 

penegakan hukum di sektor pajak, maka mereka mengakui bahwa terdapat 

kecurangan dan penggelapan pajak yang selama ini terjadi dan merugikan 

negara. 

Penegakan hukum pajak itu sendiri sebenarnya bukanlah hal yang 

baru.Tak mungkin selama ini Indonesia tidak berusaha untuk menegakkan pajak 

di negaranya sendiri.Sebut saja sunset policy, atau bahkan tax amnesty pada 

jaman dulu.Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menegakkan 

pajak dan upaya tersebut masih gagal.Undang-Undang Perpajakan Indonesia pun 

masih menciptakan banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. 
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Menurut Pudyatmoko,  penciptaan aturan hukum itu ada alasannya. Alasan 

tersebut berangkat dari keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, apakah 

itu ketertiban, keadilan, kepastian, perlindungan hak, dan lain sebagainya. Agar 

tercipta kesesuaian antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang dirumuskan 

didalam norma hukum tesebut diperlukan kemampuan yang memadai dari pihak 

yang menyusun peraturan tersebut, dalam hal ini adalah Undang Undang 

Perpajakan.
8
 

Suatu undang-undang yang telah selesai dirumuskan pun harus mendapat 

pengawasan dalam pelaksanaannya. J.B.J.M Ten Berge dalam Pudyatmoko 

menyatakan bahwa ada dua instrumen penegakan hukum yang meliputi
9
 : 

a. Pengawasan 

b. Penerapan sanksi 

Pada sektor pengawasan negara Indonesia memiliki Direktorat Jendral 

Pajak yang berfungsi sebagai pengawas wajib pajak.Namun sayangnya 

pengawasan ini begitu kurang.Hal ini tercermin dari jumlah wajib pajak yang 

tercatat di Indonesia.Hingga tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar di Direktorat 

Jendral Pajak hanya mencapai 30.044.103 WP, yang dibagi menjadi 2.472.632 

WP Badan Hukum, 5.239.385 WP orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 

WP orang pribadi karyawan.Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 
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Indonesia yang bekerja, angka ini sangatlah kecil. Menurut data Badan Pusat 

Statistik, pada tahun 2013 saja jumlah penduduk Indonesia yang bekerja 

mencapai 93.72 juta orang. Artinya, baru ada 29.4 % dari total orang pribadi 

pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang terdaftarkan  menjadi wajib pajak 

di Direktorat Jendral Pajak.
10

 

Dari sini dapat terlihat refleksi pengawasan Direktorat Jendral Pajak 

terhadap masyarakat Indonesia yang begitu rendah, dengan begitu banyaknya 

masyarakat yang tidak memiliki NPWP.Tidak pula terlihat urgensi untuk segera 

mengatasi permasalahan ini.Salah satu bentuk usahanya adalah memudahkan 

pengurusan pendaftaran diri menjadi wajib pajak melalui e-Registration, e-

Filling untuk mengisi SPT, dan lain-lain.Akan tetapi, hal tersebut bukanlah suatu 

inovasi baru, bahkan sifatnya sudah mandatory, mengingat era kita hidup 

sekarang dipenuhi teknologi.Adalah suatu hal yang tidak wajar jika pemerintah 

tidak memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu kemudahan 

masyarakat maupun pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. 

Kemudian perihal terkaitpenegakan sanksi, tentu saja dapat dibayangkan 

dari jumlah wajib pajak yang telah diuraikan diatas betapa banyak pelanggaran 

yang telah terjadi.Kendati demikian, tidak ada tindakan apa-apa yang berarti dari 
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pemerintah Indonesia, baik penyelidikan maupun penjatuhan sanksi 

administratif. 

Berdasarkan faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia masih belum maksimal, bahkan 

buruk.Hal tersebut tercermin pula dari sikap mayarakat yang apatis terhadap 

perpajakan Indonesia.Bahkan orang awam sekalipun menganggap pajak di 

Indonesia mudah untuk digelapkan, karena begitulah yang tercermin dari 

Perpajakan Indonesia. 

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak yang 

rendah perlu ditingkatkan.Selain memberitakan fungsi dan kegunaan pajak bagi 

negara, masyarakat juga perlu diberi bukti kinerja pemerintah dalam membenahi 

pajak negara, sehingga perlu dilakukan tindakan drastis agar kepercayaan 

masyarakat Indonesia kembali kepada pemerintah terkait perpajakan di 

Indonesia. 

Indonesia sendiri tidak menyikapi kegagalan ini dengan diam. Indonesia 

mengikuti kerjasama dengan negara-negara lain. Pihak swasta dan asing yang 

melakukan pelanggaran terhadap perpajakan akan segera terungkap secara 

perlahan, karena Indonesia telah memberikan komitmen terhadap Automatic 

Exchange of Information atau yang dikenal dengan istilah AEOI. AEOI dilatar 

belakangi oleh terbitnya kebijakan oleh Amerika Serikat, yaitu kebijakan 
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Foreign Account Tax Compliance Act(FACTA) pada tahun 2010. FACTA pada 

intinya berisikan bahwa lembaga keuangan yang berada diluar Amerika Serikat 

harus melaporkan informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk 

Amerika Serikat atau badan hukum lain yang share nya dimiliki oleh penduduk 

Amerika Serikat. Selain itu, FACTA dilengkapi dengan non-compliance penalty, 

yaitu pajak 30% atas dana yang dikeluarkan dari Amerika Serikat.
11

 

Berlakunya FACTA kemudian menyebabkan timbulnya keinginan dari 

negara-negara lain untuk memberlakukan kebijakan serupa.Hal ini 

mengakibatkan para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral dari negara-

negara G20 dan OECD (Organization for Economic Co-Operation and 

Development) melakukan suatu pertemuan untuk membahas pembuatan suatu 

kebijakan kebebasan pertukaran informasi terkait perpajakan dan perbankanpada 

tahun 2013. 

Hasil dari pertemuan tersebut keluar pada tanggal 14 April 2016, dimana 

sebanyak 94 yurisdiksi telah memberikan komitmennya untuk ikut serta kedalam 

AEOI, salah satunya adalah Indonesia, yang berkomitmen untuk mulai 

mempertukarkan informasi per tahun 2018. Menurut OECD, dengan adanya 
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Automatic Exchange of Information (AEOI), diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/SP/automatic-

exchange-information-aeoi pada tanggal 12 September 2016 

http://www.kemenkeu.go.id/SP/automatic-exchange-information-aeoi
http://www.kemenkeu.go.id/SP/automatic-exchange-information-aeoi


 
 

9 
 

kebijakan AEOI, maka informasi finansial wajib pajak yang menyembunyikan 

harta mereka di negara-negara tax havenakan diberikan kepada negara asalnya.
12

 

Mencuatnya isu Panama Papers pada tahun ini juga menjadi “trigger” 

yang menyebabkan negara negara di dunia kembali menyoroti permasalahan di 

sektor pajak. Pada Worldbank Spring Meeting April 2016 lalu, para Menteri 

Keuangan serta Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota termasuk 

Indonesia kembali membahas isu tentang pentingnya memperkuat kerjasama 

internasional pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. 

Pihak-pihak yang menikmati infrastruktur negara ini tanpa membayar 

pajak secara benar akan merasa khawatir dengan adanya penegakan hukum. 

Namun pemerintah kali ini mengupayakan kemungkinan untuk melaksanakan 

kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Harapannya adalah, dengan adanya 

kebijakan tax amnesty para pihak yang selama ini melakukan kecurangan akan 

melakukan kewajibannya secara benar. 

Tax amnesty atau pengampunan pajak dalam ketentuan umum Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat 1 adalah 

“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksiadministrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap 
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Harta danmembayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini.”
13

 

Indonesia sendiri pernah melakukan kebijakan tax amnesty pada tahun 

1964 dan 1984.Dibawah pemerintahan orde baru, kebijakan yang tidak memiliki 

Undang-undang tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat kecilnya minat 

para wajib pajak (WP).Mereka tetap lebih memilih untuk menyimpan hartanya di 

luar negeri demi menghindar dari pajak Indonesia. 

Dengan adanya agreement tersebut, pemerintah Indonesia sekarang telah 

mensahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak.Undang-Undang yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR-RI pada 

tanggal 28 Juni 2016 itu efektif berlaku mulai tanggal 18 Juli 2016.Langkah 

tersebut diharapkan menjadi awal dari titik terang sistem perpajakan di Indonesia 

yang sudah terlalu lama dicurangi oleh banyak pihak. 

Di sisi lain, kebijakan tax amnesty dipandang oleh para pengusaha 

sebagai upaya pemerintah untuk mengetahui informasi terkait harta mereka, 

sehingga mereka untuk kedepannya tidak dapat melindungi harta mereka dari 

pajak yang begitu tinggi. Akibatnya, timbul kekhawatiran bahwa minat terhadap 

kebijakan tax amnesty ini akan seperti pada tahun 1984. 

Pajak adalah jiwa negara, sebab tanpa pajak, negara tidak akan atau sukar 

hidup.
14

Pada kenyataannya, masyarakat negara berkembang seperti Indonesia 
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masih belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.Masih 

banyak pemikiran apatis terhadap sistem perpajakan di negaranya sendiri.Tak 

jarang ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyerang kepada 

pemerintah terkait pajak yang dibayarkan. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak, 

diharapkan masyarakat dapat dengan sukarela dan patuh untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya untuk kedepannya.Slogan  “Ungkap, Tebus, Lega” yang 

selama ini dipasang sebagai ujung tombak program Pengampunan Pajak ini 

menyiratkan pesan terhadap masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini 

untuk mengungkap harta mereka yang selama ini digelapkan, agar tidak 

mendapat sanksi dimasa depan. 

Undang-Undang Pengampunan Pajak ini juga dijadikan sebagai titik 

tolak bangkitnya perpajakan Indonesia yang selama ini dianggap buruk oleh 

masyarakatnya sendiri.Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa 

Undang-Undang Pengampunan Pajak masih juga dilihat sebagai suatu 

ancaman oleh para wajib pajak, yaitu sebagai alat negara untuk menguras 

harta mereka, sehingga malah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran 
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berikutnya. Padahal, taxamnesty sejatinya dibuat untuk repatriasi dana, bukan 

meneror rakyat.
15

 

Oleh  karena itu, penulis merasa perlu untuk membahas pengaturan 

kebijakan tax amnesty dan kemanfaatannya, yang akan dituangkan kedalam 

penelitian ilmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanapengaturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajakterhadap penegakan ketentuan perpajakan di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana mekanisme sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

terhadap Hukum Pajak di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengetahui dan menganalisispengaturan tentang Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap penegakan ketentuan 

perpajakan di Indonesia. 
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1.3.2 Mengetahui dan menganalisismekanisme sanksi dalam Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak guna meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak terhadap Hukum Pajak di Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

lembaga pendidikan, baik dari sisi pelajar maupun pengajar.Penelitian ini 

diharapkan dapat menimbulkan minat dan ketertarikan pelajar dalam 

bidang hukum perpajakan Indonesia.Penelitian ini juga diharapkan 

menjadi referensi bagi para penulis lainnya yang ingin meneliti lebih 

dalam terkait masalah yang ada didalam karya tulis ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi wajib pajak, untuk 

menyikapi berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini.Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan penjelasan yang akurat 

terkait Undang-Undang ini kepada masyarakat banyak. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan 

diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.Latar belakang adalah penjelasan singkat mengapa topik ini 

diangkat menjadi sebuah penelitian oleh penulis.Rumusan masalah adalah 

permasalahan yang ingin dijawab dengan melakukan penelitian ini. Pada 

bagian tujuan penelitian akan dijelaskan secara singkat tentang apa yang akan 

didapatkan dari penelitian ini serta menjawab rumusan masalah. Manfaat 

penelitian menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Sistematika penulisan akan menjelaskan 

pembagian mendetil tentang bagaimana penelitian ini akan ditulis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka adalah landasan teori yang digunakan untuk 

membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini yang berisikan konsep, teori, dan pendapat ahli-ahli yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode Penelitianakan menjelaskan dengan metode apa penulis akan 

melakukan penelitian ini, jenis data, sumber data, dan bentuk analisa yang 

digunakan. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

BAB IV berisikan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Selain itu, data data yang didapat dari penelitian akan dibahas berdasarkan 

tinjauan pustaka yang ada serta berdasarkan data-data yang didapat selama 

penelitian berlangsung. Pada bagian ini pula rumusan masalah akan terjawab. 

 

 

 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V memuat kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan serta 

analisis pada bab IV. Selain itu, juga disertakan saran bagi pihak lain terkait 

hasil dari pembahasan pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




