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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber 

pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah 

pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring 

dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraaan masyarakat. 

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan 

umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu 

tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. 

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominandalam 

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen 

penerimaan berasal dari sektor pajak. Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 

2014 tercatat mencapai Rp1.537,2 triliun, atau 94 persen dari rencana dalam 

APBN-P 2014 yang sebesar Rp1.246,1 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan 

negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 

91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun. Sedangkan 

realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 
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triliun, atau 84,7 persen dari rencana dalam APBN-P 2015 yang sebesar 

Rp1.761,6 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi 

penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp1.489,3 triliun(www.kemenkeu.go.id) 

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan 

upaya-upaya nyata berupa intensifikasimaupun ekstensifikasi perpajakan. 

Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun 

peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa 

perluasan objek pajakyang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar 

penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, 

sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah 

tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan 

yangbisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti sunset policy. 

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah 

diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan 

dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa 

kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak 

berupa penambahan jumlah wajib pajak. 

Tax amnesty di Indonesia dimulai pada tahun 1964, yaitu pada era Soekarno 

melalui penetapan presiden No 5/1964 tentang peraturan pengampunan pajak. 

Dua dasawarsa kemudian, pada masa presiden soeharto, kebijakan serupa 

dikeluarkan melalui Keppres No. 26/1984 disusul kelahiran beberapa keputusan 

menteri keuangan sebagai kebijakan aturan yang lebih teknis. Namun, sejarah tax 

http://www.kemenkeu.go.id/
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amnesty tahun 1964 dan tahun 1984 ini tergolong gagal. Kegagalan pada tahun 

1964 dikarenakan adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal 

dengan G30S/PKI. Dan pada tahun 1984, kegagalan tax amnesty disebabkan oleh 

wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem 

administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak 

dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah 

tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak 

didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Tax amnesty pada tahun 

1984 lebih bernuansa KKN yaitu untuk menyelamatkan keluarga pengusaha di 

masa orde baru. Pada waktu itu kebijakan tax amnesty diluncurkan karena 

keinginan mantan presiden soeharto sendiri. 

Selain tahun 1964 dan tahun 1984, tax amnesty juga pernah dilakukan 

pemerintah Indonesia pada tahun 2008, namun tax amnesty pada tahun 2008 

merupakan tax amnesty dalam tingkat yang paling rendah yang disebut dengan 

sunset policy. Meskipun sunset policy ini merupakan tax amnesty dalam tingkat 

yang rendah, program ini tergolong sangat berhasil. Terbukti bahwa program yang 

dijalankan mulai Januari – Desember 2015 ini mampu merealisasikan penerimaan 

pajak sebesar Rp571,1 triliun dari yang ditargetkan dalam APBN-P 2008 yang 

sebesar Rp534,53 triliun sehingga terdapat surplus sebesar Rp36,57 triliun. Selain 

itu, SPT tahunan PPh dalam rangka sunset policy yang diterima yaitu sebanyak 

556.194 SPT dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp5.559.127.029.298 

(m.detik.com) 
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Nor Safrina, Akhmad Soehartono dan Muhammad Noer dalam 

penelitiannya mengatakan India ketika mengkampanyekan program tax amnesty 

nya di tahun 1997 dengan slogan yang dipakai yaitu “30 percent taxes, 100 

percentpeace of mind” yang membawa lebih dari 350.000 wajib pajak turut serta 

dalam program pengampunan pajak dengan jumlah pemasukan pajak sebesar US 

$2,5 milyar atau saat ini setara dengan Rp 22,5 triliun. 

Sementara itu, menurut penelitian Hasseldine (1998), bahwa sebanyak 43 

kali program tax amnesty dilaksanakan di 35 negara bagian di Amerika Serikat 

antara tahun 1982 dan 1997, menghimpun tambahan penerimaan pajak dalam 

jumlah yang tidak signifikan. Berdasarkan penelitiannya, tambahan penerimaan 

pajak dari tax amnesty hanya berkisar 2,6% dari total penerimaan pajak. 

Sekarang ini pada tahun 2016, tax amnesty kembali diberlakukan untuk 

menarik dana-dana yang di investasikan di luar negeri oleh para pengusaha 

Indonesia karena mereka ingin menghindari tagihan pajak yang tinggi. Tax 

amnesty yang diberlakukan pada tahun 2016 ini tergolong sukses, bahkan 

Indonesia menempati nomor urut satu diantara negara-negara yang juga 

memberlakukan tax amnesty, seperti negara Italia, negara Chili, negara Spanyol, 

negara Australia, negara Afrika selatan dan negara Irlandia.Namun meskipun 

tergolong sukses, program tax amnesty tahun 2016 ini belum mencapai target 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Terbukti hingga akhir Desember 

2016, penerimaan dari program tax amnesty Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 

baru mengumpulkan uang tebusan pajak sekitar Rp103,3 triliun. Angka itu 
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merepresentasi 63 persen dari target total dana tebusan hingga akhir Maret 2017, 

yang sebesar Rp165 triliun (m.tempo.co) 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan salah satu unit vertikal DJP 

yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau. 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan 

Sukajadi, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tampan dan Payung Sekaki. Dengan 

wilayah kerja yang cukup luas ini, maka KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga 

memiliki cukup banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP ini. Selain itu, KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan juga merupakan salah satu KPP yang melaksanakan 

program dari pemerintah yaitu program tax amnesty. 

Penerimaan tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu: 

Tabel 1.1 Penerimaan Tax Amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan 

Target Tax Amnesty Selama Tiga Periode Tahun 2016-2017 

  

KATEGORI TARGET 

PEMERINTAH PUSAT 

PENCAPAIAN OLEH 

KPP 

Tax Amnesty Rp165.000.000.000.000 Rp189.439.463.657 

Wajib Pajak Yang 

Mengikuti Tax Amnesty 

Tidak ada target jumlah 

Wajib Pajak yang 

mengikuti Tax Amnesty 

5.480 Wajib Pajak 

Sumber: Data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan tax amnesty di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak mencapai target yang di tetapkan oleh 

pemerintah. Dari data diatas, terlihat bahwa penerimaan uang tebusan tax amnesty 

di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu sebanyak Rp189.439.463.657 atau 

sekitar 0,11% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 
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Rp165.000.000.000.000. selain itu, wajib pajak yang mengikuti tax amnesty 

hanya 5.480 wajib pajak atau sekitar 3,00% dari wajib pajak yang terdaftar di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu sebanyak 183.033 wajib pajak. 

Tax amnesty adalah kebijakan yang kontroversial. Disatu sisi kebijakan ini 

dapat menjadi solusi menghimpun dana secara cepat dalam penerimaan pajak dan 

mengurangi beban administrasi diantaranya mengurangi tumpukan kertas kerja 

dan tunggakan dikantor pajak. Selanjutnya kebijakan ini juga dapat menggiring 

para penghindar pajak untuk kembali kejalur semestinya yaitu menjadi wajib 

pajak patuh. Hal ini penting terutama jika upaya mereka untuk melaporkan hal 

yang sebenarnya dalam SPT terasa sulit akibat kompleksitas dalam sistem 

perpajakan yang berlaku. Sebagian orang melanggar pajak karena kelalaian. Jika 

mereka tidak dihadapi dengan mekanisme hukum seperti penuntutan dan 

pengenaan denda, mereka mungkin akan beritikad untuk memperbaiki sikapnya 

dan selanjutnya menjadi wajib pajak yang patuh. Akibatnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak dimasa yang akan datang dapat ditingkatkan dengan merangkul para 

mantan penunggak pajak kedalam sistem perpajakan yang benar. Disisi lain juga 

terdapat banyak kerugian yang mungkin akan ditimbulkan oleh kebijakan tax 

amnesty. Para wajib pajak yang patuh akan mendapatkan informasi tentang 

keberadaan aktivitas penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh 

sebagian wajib pajak yang kurang atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. 

Selama ini para wajib pajak patuh sering memandang bahwa kebijakan tax 

amnesty adalah sesuatu yang mencederai rasa keadilan, dan dapat memotivasi 

mereka untuk berperilaku kurang atau bahkan tidak patuh dimasa yang akan 
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datang. Mereka mengartikan pengampunan pajak adalah tanda bahwa pengelakan 

membayar pajak adalah suatu tindakan yang dapat dimaafkan dan hanyalah dosa 

kecil yang tidak ada artinya. 

Sementara itu, bagi individu-individu yang selama ini telah terlibat cukup 

jauh dalam penggelapan pajak (tax evasion), sangat kecil kemungkinan 

termotivasi untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty ini. Dibandingkan 

dengan para wajib pajak yang lainnya, mereka menghadapi “cost” tambahan yang 

lebih besar. Mereka umumnya takut bahwa pemerintah akan menggunakan 

informasi baru tersebut untuk tindakan pencegahan dimasa setelah program tax 

amnesty berakhir. Program tax amnesty pemerintah Italia yang berhasil pada 

tahun 1982 memberikan perhatian pada masalah ini. Mereka mengintegrasikan 

peraturan yang dinamakan “condono tombale”, yang bertujuan untuk mencegah 

otoritas pajak memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan 

penggelapan dasar pengenaan pajak (the evaded tax base). Bagaimanapun juga, 

bagi wajib pajak yang terjerumus dalam tindakan melanggar pajak karena suatu 

kecelakaan atau ketidaksengajaan, tambahan beban untuk berpartisipasi dalam 

program tax amnesty sangat rendah, dan pengampunan ini akan menawarkan 

permulaan yang baru hidup dalam kejujuran. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mempelajari dan membahas perolehan tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dan penyebab pencapaian program tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul :“ANALISIS PEROLEHAN TAX AMNESTY DI KPP 

PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Banyak kondisi yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk 

menjalankan program tax amnesty. Kondisi tersebut antara lain adalah tidak 

tercapainya target pengumpulan pajak pada tahun 2015, tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang masih rendah dan perlunya basis data wajib pajak baru yang lebih 

kredibel. Lebih dari sekali tax amnesty pernah dilakukan di Indonesia namun 

hasilnya belum optimal dan penyebabnya pun juga beragam. Sekarang ini pada 

tahun 2016, tax amnesty kembali diberlakukan. Dari dua periode yang sudah 

berakhir, terlihat bahwa kemungkinan tercapainya target sangat kecil. Berkaitan 

dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis faktor apa saja yang 

menyebabkan perolehan tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak 

memenuhi target dan upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan saat melaksanakan program ini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab 

tidak tercapainya target tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan 

upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam 

melaksanakan program ini. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan proposal ini yaitu: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai tax amnesty dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. 

2. Bagi KPP, dapat memberi informasi dan masukan tax amnesty dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pencapaiannyaagar jika suatu saat menjalankan 

program tax amnesty tersebut maka dapat lebih baik lagi. 

3. Dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II:  TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan teori yang mendukung pembahasan penelitian 

ini, seperti pengertian pajak, fungsi pajak, dasar hukum, pajak 

menurut islam, asas pemungutan pajak, tax amnesty, jenis-jenis tax 

amnesty, karakteristik tax amnesty, faktor yang perlu 

dipertimbangkan, syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tax 

amnesty, prtimbangan melakukan amnesty, faktor yang mempengaruhi 
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belum tercapainya tax amnesty, penelitian terdahulu kerangka 

pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, jenis 

dan sumber data, informan penelitian, dan teknik analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai sejarah singkat 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan, gambaran struktur organisasi serta 

aktivitas organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan bab yang berisi tentang pembahasan dan hasil. 

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana pembahsan dan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan 

yang diperoleh dari pembahasan dan hasil, serta saran yang diperlukan 

untuk perbaikan kedepannya. 

 

 

 


