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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran umum (Supramono dan Theresia Woro,2010:2) 

Sementara S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) mengemukakan 

pengertian pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara 

umum. 

Sedangkan Rochmat Soemitro dalam Diana Sari (2013:34) berpendapat 

bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, 

pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang memiliki 

sifat memaksa dan feedback nya tidak dapat dirasakan langsung. 

 

2.2 Fungsi Pajak 

Terdapat beberapa fungsi pajak menurut Diana Sari (2013:38), yaitu: 

2.2.1 Fungsi Penerimaan(Budgetair) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran 

negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.Sebagai sumber 

pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, 

dan lain sebagainya. 

 

2.2.2 Fungsi Mengatur(Regulerend) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang 

keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan 

keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan 

pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya 
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pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. 

Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah dipandang 

sebagai suatu yang positif, oleh karena itu kegiatan itu didukung oleh 

pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak yang 

dilakukan dengan memberikan fasilitas perpajakan. Sementara itu 

pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk 

mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan 

masyarakat kearah tujuan tertentu. 

 

2.2.3 Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga infalasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 

antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

 

2.2.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 
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pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 

2.2.5 Fungsi Demokrasi 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem 

gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat pembayar pajak. 

 

2.3 Dasar Hukum 

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 

23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Segala 

pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang” (Diana 

Sari,2013:44). 

Betapanya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya 

belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan 

dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara 

hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan 

nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, 

seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Salah satu aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang 

fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat. 
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2.4 Pajak Menurut Islam 

Allah SWT tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang 

lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga 

atas segenap makhluk-Nya. Diantara beentuk kezhaliman yang hampir merata 

ditanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada 

masyarakat secara umum, terutama kaum uslimin, dengan alasan harta tersebut 

dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, 

baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 

Adapun dalil secara umum, simisal firman Allah: 

                  

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil….” (An-Nisa : 29) 

 

 

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 

yang bathil untuk memakan harta sesamanya. 

 

Pajak dan zakat itu berbeda, menurut M. Ali (2008) perbedaannya antara 

lain yaitu: 

1. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan 

oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai 

nishabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali 

ditentukan oleh penguasa disuatu tempat. 



 16 

2. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi 

untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakana 

kepada orang kafir. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang 

tinggal ditanah kekuasaan kaum muslimin. 

3. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan persepuluh dari 

harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. 

Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari 

harta yang wajib ditarik oleh imam atau pemimpin dan dikembalikan atau 

diberikan kepada orang-orang yang berhak. 

4. Zakat adalah salah satu bentuk syariat Islam yang dicontohkan oleg 

Rasulullah SAW. sedangkan pajak merupakan sunahnya orang-orang 

jahiliyah yang asal-usulnya dipungut oleh para raja arab atau non-arab, 

dan diantara kebiasaan mereka adalah menarik pajak sepersepuluh dari 

barang dagangan manusia yang melalui atau melewati daerah 

kekuasaannya. 

 

2.5 Asas Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus 

sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk 

memugut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa 

sesuai dengan undang-undang sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:4) ada tiga asas pemungutan 

pajak, yaitu: 
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2.5.1 Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib 

pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak 

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang 

dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 

Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat 

tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam maupun dari luar 

negeri, di Indonesia. 

 

2.5.2 Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana 

objek pajak diperoleh. Tergantung dinegara mana objek pajak tersebut 

diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara 

tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat 

tinggal. 

Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang 

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan 

pajak di Indonesia. 

 

2.5.3 Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan 

pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas 

nasional adalah asa yang menganut cara pemungutan pajak yang 
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dihibungkan dengan kebangsaan dari sutu negara. Cara ini menurut R. 

Santoso Brotodihardjo digunakan untuk menetapkan pajak objektif. 

Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa 

asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan 

kebnagsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar 

pajak. 

 

2.6 Tax Amnesty 

Tax amnesty berasal dari kata “amnesty” yang berarti memaafkan atau 

mengampunkan. Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dibidang 

perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang 

dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk 

memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang 

tidak patuh menjadi wajib pajak patuh, sehingga diharapkan akan mendorong 

peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dimasa yang akan datang (John 

Hutagaol,2007:27). 

Tujuan utama dari diberlakukannya tax amnesty ini adalah untuk menarik 

kembali atau mengalihkan dana para wajib pajak Indonesia yang terparkir di luar 

negeri atau biasa disebut dengan Repatriasi. Bagi para wajib pajak Indonesia yang 

memiliki harta diluar negeri dalam bentuk uang maka bisa langsung memakai tarif 

Repatriasi untuk tax amnesty dan bisa langsung mengalihkan hartanya ke 

Indonesia. Tetapi untuk para wajib pajak yang memiliki harta berupa rumah, 

tanah, bangunan, ataupun pabrik diluar negeri maka tidak bisa di alihkan langsung 
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ke Indonesia. Harta itu harus dijual terlebih dahulu baru kemudian uangnya di 

alihkan ke Indonesia. Namun jika wajib pajak tidak mau menjual hartanya maka 

mereka dapat menggunakan tarif Non-Repatriasi atau Deklarasi untuk tax 

amnesty. Non-Repatriasi atau Deklarasi adalah harta wajib pajak Indonesia yang 

berada diluar negeri dan tidak di alihkan ke dalam negeri. Mereka harus 

melaporkan aset yang mereka miliki yang berada diluar negeri tersebut didalam 

SPT Tahunan. Untuk pajak atas harta itu akan di kenakan di Indonesia, misalnya 

seorang wajib pajak memiliki pabrik di luar negeri maka penghasilan atas pabrik 

itu akan di kenakan pajak di Indonesia. 

 

2.7 Jenis-Jenis Amnesty Pajak 

Menurut Erwin Silitonga dalam Y. Sri Pudyatmoko, paling tidak terdapat 

empat jenis pengampunan pajak, yaitu: 

1. Amnesty  yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk 

bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. 

Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, 

sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar. 

2. Amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang 

terutang berikut bungnya, namun mengamouni sanksi denda dan sanksi 

pidana pajaknya. 

3. Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, 

namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana 

pajaknya. 
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4. Bentuk amnesty yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak 

dimasa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. 

Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar 

kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak. 

 

2.8 Manfaat mengikuti Tax Amnesty 

Wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty akan memperoleh 

manfaat berupa: 

a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 

b. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana 

perpajakan. 

c. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan 

d. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan. 

e. Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan 

dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain. 

f. Pembebasan PPh terkait proses balik nama. 

 

2.9 Karakteristik Tax Amnesty 

Selain jenis-jenis, tax amnesty juga memiliki beberapa karakteristik. Dany 

Darusslam (2014:16), menjelaskan karakteristik tax amnesty yaitu: 
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2.9.1  Durasi 

Secara umum, program tax amnesty berlangsung dalam suatu 

kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 

tahun. Untuk mendukung berhasilnya program tax amnesty, hal yang perlu 

ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program tax amnesty 

serta tersampaikannya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki 

kesempatan sekali saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang 

terutang, bunga, dan/ atau sanksi administrasi. Pengampunan pajak 

sebaiknya diberikan satu kali saja dalam satu generasi. Pengampunan 

pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu 

menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan 

mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya 

dengan benar. Oleh karena itu apabila pemerintah akan memberikan tax 

amnesty maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak 

pada jilid berikutnya. 

 

2.9.2 Kelompok Wajib Pajak 

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan 

kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam 

program tax amnesty. Artinya program tax amnesty ini ditujukan kepada 

wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajkan dan 

wajib pajak yang belum masuk kedalam sistem administrasi perpajakan. 

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang 

hendak berpatisipasi dalam program tax amnesty telah diperiksa atau 
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sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah 

diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut, tidak 

diperbolehkan berpartisipasi dalam program tax amesty karena jumlah 

tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga 

dapat disebut diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-

undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban 

perpajakan atau harta kekayaannya secara suka rela berhak mendapatkan 

penurunan atau penghapusan sanksi administrasi. 

 

2.9.3 Jenis dan Jumlah Pajak Atau Sanksi Administrasi Yang Diberikan 

Ampunan 

Ketentuan tengtang tax amnesty harus menspesifikasi pajak apa 

saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan 

ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek 

pajak saja, misalnya tax amnesty hanya diberikan pada pajak penghasilan 

orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program 

tax amnesty hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja. 

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program 

tax amnesty juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang 

ditempatkan diluar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. 

Termasuk harta kekayaan yang direpatriasi kedalam negeri. Program tax 

amnesty yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan 

pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum 

dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut. 
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Secara umum tax amnesty mensyaratkan wajib pajak untuk tetap 

membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian perhitungan pajak 

yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program tax 

amnesty berlaku. Sementara pemberian pengampunan atas sanksi 

administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang 

umum diberikan di banyak program tax amnesty. 

 

2.10 Alur Permohonan Tax Amnesty 

Untuk mengikuti tax amnesty, ada beberapa alur yang harus di lalui oleh 

para wajib pajak, yaitu: 

2.10.1 Hubungi Helpdesk 

Hubungi KPP tempat anda terdaftar untuk mendapatkan informasi 

tentang: seputar tax amnesty, syarat dan ketentuan, tunggakan pajak serta 

penghitungan uang tebusan. 

 

2.10.2 Ungkap dan bayar tebusan 

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT 

Tahunan PPh Terakhir dengan caramenyampaikan Surat Pernyataan Harta 

(SPH) beserta lampirannya ke KPP terdaftar atau duta besar tertentu.Surat 

Pernyataan Harta tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta 

bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang 

ditandatangani oleh wajib pajak sendiri bagi orang pribadi atau pemimpin 

tertinggi badan usaha atau kuasanya bagi badan usaha. Setelah itu bayar 
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uang tebusan melalui e-billing. Total uang tebusan didapat dari 

mengalikan tarif dengan harta bersih (merupakan selisih antara harta 

tambahan dengan utang yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan). 

 

2.10.3 Terbit Surat Keterangan Tax Amnesty 

Surat keterangan amnesty pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 

hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya. 

Setelah lewat periode tax amnesty: 

a. Bagi wajib pajak yang telah mengajukan amnesty pajak, harta yang 

belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, 

dan ditambah sanksi 200%. 

b. Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan amnesty pajak, harta yang 

belum dilaporkan dianggap sebagai penhasilan, dikenai pajak, dan 

ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan. 

  

2.11 Tarif Tebusan Tax Amnesty 

Pengertian uang tebusan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang pengampunan pajak pada pasal 1 angka 7 yaitu: uang tebusan adalah 

sejumlah uang yang dibayarkan kekas negara untuk mendapat pengampunan 

pajak. Sebelum Surat Pernyataan Harta (SPH) disampaikan kekantor pelayanan 

pajak, maka harus dihitung terlebih dahulu uang tebusan yang harus dibayarkan 

kekas negara untuk selanjutnya disetor, baru kemudian Surat Pernyataan Harta 

disampaikan. Disebut uang tebusan karena uang yang disetor tersebut dihitung 
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dengan menggunakan tarif khusus tax amnesty, artinya penghitungannya tidak 

menggunakan tarif pajak yang digunakan umum. 

Cara menghitung uang tebusan tax amnesty adalah dengan mengalikan tarif 

dengan dasar perhitungan uang tebusan yaitu nilai harta bersih yang belum atau 

belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahunan terakhir. Tentang tarif tax 

amnesty dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Tarif Tax Amnesty 

Periode 

Tarif Uang Tebusan 

Harta yang di 

Alihkan ke 

Dalam Negeri 

Harta yang 

Tidak di 

Alihkan ke 

Dalam Negeri 

Wajib Pajak Yang Peredaran 

Usahanya Sampai dengan RP4,8M 

Nilai Harta 

≤Rp10M 

Nilai Harta 

>RP10 M 

Juli 2016 s.d 

30 September 

2016 

2% 4% 

0,5% 2% 

1 Oktober 

2016 s.d 31 

Desember 

2016 

3% 6% 

1 Januari 2017 

s.d 31 Maret 

2017 

5% 10% 

Sumber:http://www.mas-fat.com 

 

 

2.12 Faktor-Faktor Yang Perlu Di Pertimbangkan 

John Hutagaol (2007) mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya 4 faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan tax amnesty, yaitu 

eligibility, coverage, incentives dan duration. 

Yang dimaksud dengan faktor eligibility adalah wajib pajak yang mana yang 

berhak untuk berpartisipasi didalam program pengampunan pajak. Misalnya yang 

http://www.mas-fat.com/
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berhak adalah wajib pajak orang pribadi atau baik wajib pajak badan maupun 

wajib pajak orang pribadi. Misalnya tax amnesty yang dilakukan di India pada 

tahun 1997, berhasil menarik minat 350.000 wajib pajak orang pribadi. 

Yang dimaksud dengan faktor coverage adalah jenis-jenis pajak yang 

termasuk dalam program tax amnesty. Pada umumnya tax amnesty mengacu pada 

satu jenis pajak tertentu saja misalnya : PPh (income tax), atau PPN (value added 

tax). 

Yang dimaksud dengan faktor incentives adalah cakupan utang pajak yang 

termasuk dalam program tax amnesty. Misalnya yang termasuk dalam program 

tax amnesty adalah pokok pajak (principal), sanksi bunga (interest) dan atau 

sanksi denda (penalty). 

Yang dimaksud dengan faktor duration adalah jangka waktu pelaksanaan 

tax amnesty. Jangka waktunya sangat bervariasi dan umumnya berkisar dua bulan 

sampai dengan satu tahun. Misalnya India (1997) selama 214 hari dan Italia 

(2002) mulai awal September 2001 sampai dengan 15 Mei 2002. 

 

2.13 Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Melakukan Tax Amnesty 

Erwin Silitonga dalam Sri Pudyatmoko (2007:183) menyatakan berkaitan 

dengan rencana pengampunan pajak, ada tiga prasyarat awal yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

1. Sosialisasi dini mengenai rencana pengampunan pajak yang didukung oleh 

perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer, 

guna mendukung penegakan hukum pasca pengampunan pajak.Kampanye 
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harus dapat menciptakan image bahwa program ini merupakan 

kesempatan akhir bagi wajib pajak yng ingin menjadi wajib pajak patuh. 

2. Tunggakan pajak negara, yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan 

dengan Surat Ketetapan Pajak, yang adalah objek penagihan pajak dengan 

Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa, tidak termasuk kedalam 

paket program pengampunan. Bahkan tunggakan pajak harus dilunasi 

sebelum wajib pajak dapat mengikuti program pengampunan pajak. 

Khusus mengenai tunggakan ini, perlu disosialisasikan lebih awal untuk 

mencegah agar jangan sampai pengampunan pajak menjadi “counter 

productive” karena masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai 

menunda pembayaran pajaknya dengan harapan kelak akan mendapatkan 

pengampunan. 

3. Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan 

konsisten terhadap pelanggar hukum. Undang-undang pengampunan pajak 

harus didukung seperangkat undang-undang lainnya yang menjamin 

penegakan hukum, antara lain jaminan mengalirkan data secara sistemik 

(by computer) kepusat basis data perpajakan nasional melalui program 

SIN (Single Identification Number). RUU yang mendukung hal ini adalah 

RUU Informasi dan Transaksi Elektronis (ITE). Juga diperlukan 

amandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebelum pengampunan pajak 

diberikan harus ada kejelasan mengenai aturan main dan kualifikasi mengenai 
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siapa yang dapat diberikan pengampunan, agar program pengampunan pajak ini 

dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu perlu diingat bahwa 

pengampunan pajak seharusnya bukan merupakan paket regular yang diberikan 

berulang-ulang secara periodikoleh pemerintah. Pengampunan pajak merupakan 

upaya untuk memutihkan kembali lembaran pemenuhan kewajiban dalam 

berbangsa dan bernegara melalui pajak. 

 

2.14 Pertimbangan Melakukan Pengampunan Pajak 

2.14.1 Underground economy 

Underground economy Adalah bagaian dari kegiatan ekonomi 

yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, 

yang berlangsung disemua negara, baik negara maju maupun negara 

berkembang. 

Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi 

yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk  domestik bruto 

(PDB). Berdasarkan penelitian Dr. Enste dan Dr. Schneider (2002), 

besarnya persentase kegiatan ekonoi bawah tanah dinegara maju dapat 

mencapai 14-16 persen PDB,  sedangkan dinegara berkembang dapat 

mencapai 35-44 persen PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak 

pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat 

pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan, sehingga masuk dalam 

criteria penyelundupan pajak (tax evasion). 
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Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan 

penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara, karena berarti 

hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program 

pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan 

lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali 

pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut 

melalui program khusus yakni pengampunan pajak. 

 

2.14.2 Pelarian modal keluar negeri secara illegal 

Kebijakan tax amnesty adalah upaya terakhir pemerintah dalam 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami 

kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir diluar 

negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan 

sehingga tidak dapat menjangkat wajib pajak yang secara illegal 

menyimpan dana diluar negeri. Pemerintah Italia melakukan tax amnesty 

pada bulan November 2001 sampai dengan Mei 2002 dengan tujuan untuk 

menarik kembali dana yang diparkir (exiled money) diluar negeri yang 

jumlahnya sebesar 56 milyar Euro. Hal yang sama juga dilakukan oleh 

pemerintah Polandia pada bulan September 2002 sampai dengan April 

2003 dan Argentina di tahun 1987 dan 1995 (John Hutagaol,2007). 
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2.14.3 Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan 

potensi penerimaan pajak. 

Kemajuan infrastruktur dan instrument keuangan internasional 

(international financial instrument and infrastructure) misalnya SPV 

Company, tax haven countries dan derivative transactions (Forward, 

SWAP, Option) telah mendorong banyak perusahaan besar melakukan 

illegal profit shifting ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa 

transaksi keuangan (financial transaction engineering). Setelah itu, 

keuntungan yang dibawa keluar negeri sebagian masuk kembali ke 

Indonesia dalam bentuk lain misalnya pinjaman luar negeri (offshore loan) 

dan atau investasi asing (foreign investment). Transaksi ini disebut 

pencucian uang (money laundry).Ketentuan perpajakan domestic tidak 

mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan diatas.Apabila hal ini tidak 

segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah 

yang signifikan. 

Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak 

dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak 

patuh. (John Hutagaol,2007). 

 

2.15 Upaya Mengatasi Implikasi Tax Amnesty 

Dampak negatif timbul akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para 

pengemplang pajak, rasa keadilan dalam pemungutan pajak yang tidak dihargai, 

adalah memotivasi wajib pajak patuh menjadi tidak patuh karena pembayar pajak 
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yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Untuk mengurangi 

dampak negatif sebaiknya rencana pengampunan pajak hanya diberikan terhadap: 

1. Sanksi bunga, denda, atau kenaikan pajaknya saja. Bahwa pokok pajaknya 

tidak termasuk yang diampunkan. Dan rncana ini diumumkan secara 

terbuka melalui situs internet atau iklan layanan masyarakat lainnya 

kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk memberi kesempatan 

berpartisipasi dan memberikan masukan atau pendapat sebelum draf RUU 

pengampunan pajak disampaikan kepada wakil rakyat. 

2. Melalui penerapan differential tax amnesty, yang membedakan perlakuan 

pengampunan pajak, dimana terhadap wajib pajak yang belum pernah 

menyampaikan SPT diwajibkan membayar pajak-pajaknya dimasa lalu, 

sedangkan terhadap wajib pajak yang sudah patuh menyampaikan SPT 

dapat memperbaiki pajakya, tanpa dikenakan sanksi bunga, denda atau 

kenaikan. Dengan demikian, terdapat kesetaraan perlakuan pengampunan 

pajak terhadap penyelundup pajak dan pembayar pajak yang patuh, 

karena meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dengan sanksi bunga, 

sanksi denda, dan sanksi kenaikan (termasuk sanksi pidana fiskalnya), 

namun keduanya tetap diwajibkan membayar pokok pajaknya. 

 

2.16 Pertimbangan-Pertimbangan Belum Perlu Dilakukan Pengampunan 

Pajak 

Adapun pertimbangan-pertimbangan belum perlu dilakukannya 

pengampunan pajak yaitu: 
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a. Arti Pajak dihubungkan dengan Pengampunan 

Definisi pajak menurut UU KUP No.28/2007 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. Pengertian pajak 

tersebut, dimana untuk menarik pajak dari masyarakat (perusahaan dan 

orang pribadi) begitu susahnya dikarenakan aturan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, kemudian dikarenakan faktor susahnya petugas 

pajak dalam menarik/menagih pajak dari wajib pajak/pembayar pajak 

yang nakal, serta faktor kurangnya kemauan masyarakat untuk membatar 

pajak dengan baik dan benar, pada akhirnya terhadap wajib 

pajak/pembayar pajak yang besar dan nakal tersebut akan diberikan 

pengampunan pajak. Sehingga sebenarnya berdasarkan pengertian pajak 

tidaklah relevan untuk diberikan pengampunan. 

b. Kriteria Wajib Pajak/Pemberi Pajak yang diberikan Pengampunan 

Usulan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan 

kepada wajib pajak yang /pembayar pajak yang nakal, kriterianya 

bagaimana yang tepat diberikan, dalam hal ini dari sudut wajib 

pajak/pembayar pajaknya dan besaran jumlah pajak yang sebenarnya 

harus dibayarkan. Untuk hal pertama, apakah karena wajib 

pajak/pembayar pajak telah dikenal di kalangan masyarakat, apakah 

termasuk wajib pajak/pembayar pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
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apakah terhadap wajib pajak/pembayar pajak yang merupakan teman, 

dan sebagainya. Adapun kriteria untuk jumlaah pajak yang seharusnya 

harus dibayarkan, maka sampai dengan besaran jumlah yang mana harus 

diberikan. Kedua hal ini harus diberikan berdasrkan rasa adil yang tepat, 

tidak subjektif, dan transparansi. 

c. Rasa Keadilan 

Sebagaimana dikemukakan diatas pengertian pajak, maka berdasarkan 

pengertian tersebut sebanding tidaknya pajak yang dibebankan negara 

kepada wajib pajak atau pembayar pajak dengan hasil pemanfaatan dan 

kenikmatan atas barang dan jasa umum yang dirasakan oleh wajib pajak 

cukup sulit menilainya, hal ini dikarenakan sulitnya mengukur nilai yang 

dimanfaatkan dan dinikmati oleh wajib pajak/pembayar pajak dan juga 

kadang tidak diperoleh wajib pajak/pembayar pajak. Sementara di satu 

sisi pada umumnya masyarakat dalam kegiatan kehidupannya dikenakan 

pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan 

bangunan, pajak daerah, maupun bea materai. Sehingga masyarakat 

langsung ataupun tidak langsung membantu pemerintah menyetorkan ke 

anggaran pendapatan belanja negara.Untuk itu, semua rakyat bahu-

membahu membantunya. 

d. Moral Hazard 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia pada 

umumnya selalu mengharapkan aji mumpung. Terhadap pengampunan 

pajak ini, pembayar pajak yang besar dan nakal tersebut akan 
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memanfaatkan aji mumpung ini, guna menghindari kewajiban pajaknya 

selama ini sebelum diberikan pengampunan pajak. 

e. Dapat Melemahkan Fiskus untuk Menagih Pajak 

Petugas pajak (fiskus) yang baik dalam bekerja tentunya dalam bekerja 

berdasarkan peraturan intern, peraturan pegawai negeri sipil, 

menjalankan sumpah jabatan dengan baik dan benar (dan takut akan 

tuhan), maka dalam menjalankan pekerjaannya diberikan target untuk 

mendapatkan pajak sebesar-besarnya, dan mengincar wajib pajak yang 

memang mempunyai kewajiban pajak kepada negara. Setelah didapatkan 

wajib pajak tersebut dan diketahui kewajiban pajaknya, kemudian pada 

akhirnya atasannya yaitu Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan 

pengampunan pajak, kemungkinan untuk selanjutnya dalam bekerja 

fiskus tersebut akan melemah untuk menagih pajak. 

f. Proses Pelaksanaannya 

Bilamana Direktorat Jenderal Pajak tetap memaksakan pengampunan 

pajak dengan harapan target tindakan-tindakan illegal wajib pajak dapat 

diturunkan  bahkan dihilangkan, maka proses pelaksanaannya 

kemungkinan akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan 

(khususnya peraturan perpajakan) yang ada sekarang, prasyarat yang 

harus dipenuhi. 

g. Praktik di Lapangan 

Direktorat Jenderal Pajak yang berencana menggulirkan pengampunan 

pajak, apakah dalam praktiknya dilapangan bahkan sudah 
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melaksanakannya kepada wajib pajak terntentu. Untuk menjawab hal ini 

biarlah waktu yang menjawabnya, dan kita berharap ada pahlawan dari 

fiskus dan dari wajib pajak itu sendiri. 

h. Dikhawatirkan Dapat Menumbuhkan Praktik KKN 

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dengan gencar 

mengkampanyekan dan berbuat untuk menghilangkan praktik KKN. 

Dengan adanya rencana pengampunan pajak ini, maka kekhawatiran 

akan menumbuhkan praktik KKN berpotensi cukup besar. Untuk itu 

perlu keseragaman visi dan misi antar departemen dalam rangka 

menghilangkan praktik KKN. 

i. Kekhawatiran Akan Tidak Tercapai Tax Ratio 

Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanyeynya dan dalam 

pernytataannya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sasarannya 

adalah meningkatkan target rasio pajak dari 13% menjadi 19%. Dengan 

akan digulirkannya pengampunan pajak malah bukannya mengejar para 

wajib pajak yang nakal, maka kekhawatiran akan target rasio pajak tidak 

tertutup kemungkinan tidak akan tercapai. 

 

2.17 Penelitian terdahulu 

Titik Setyaningsih dan Antin Okfitasari (2016) melakukan penelitian 

mengenai “Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo)”. 

Hasil penelitian nya menunjukkan bahwapemahaman program pengampunan 

pajak hanya dipahami 3 (tiga) WP atau 27% partisipan, pajak tetap menjadi 
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sebentuk gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kedua, WP 

melakukan program pengampunan pajak dengan kerjasama dengan pihak luar 

(konsultan pajak). Ketiga, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak 

program sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi membuat WP merasakan 

rumitnya penyusunan tax amnesty. 

Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Erni Sulindawati, dan 

Anantawikrama Tungga Atmadja (2017) melakukan penelitian mengenai 

“Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak 

Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Implikasi positif dari dilaksanakannya 

program pengampunan pajak (tax amnety) tahun 2016 antara lain meningkatkan 

penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak 

baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Sedangkan untuk implikasi negatif dapat disimpulkan tidak ada atau tidak terjadi. 

Evaluasi dari tax amnesty tahun 2016 antara lain meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat Singaraja dan memfokuskan pada strategi yang menjadi sasaran 

program pajak (tax amnety) tahun 2016 periode selanjutnya. Antara lain, 

memfokuskan kepada Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak Prominen, Wajib Pajak 

yang masih memiliki tunggakan pajak dan Wajib Pajak UMKM. 

Andreas Rudiwantoro (2017) melakukan penelitian dengan judul “Tax 

Amnesty Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa yang menjadi poin penting dalam tax amnesty 
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ini bukan berapa total dana yang dapat masuk, tetapi hal terpenting dari program 

tax amnesty adalah penambahan jumlah wajib pajak yang belum melaporkan 

asetnya selama ini dan wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi sudah 

memiliki penghasilan diatas PTKP. Pasca tax amenesty, pencapaian target 

penerimaan negara dengan jumlah wajib pajak yang lebih banyak akan 

meringakan wajib pajak. Selain itu wajib pajak yang telah terdaftar sejak dahulu 

akan merasakan keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring 

atau terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya. 

Noor Safrina, Akhmad Soehartono, dan Muhammad Noer (2016) melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik 

Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara”. Hasil penelitiannya 

yaitu tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat mengapa perlu 

adanya tax amnesty. Tax amnesty harus dipublikasikan secara massif dengan 

pesan agar para penggelap pajak mau ikut karena setelah tax amnesty akan 

diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. 

 

2.18 Definisi Konsep 

Pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran umum (Supramono dan Theresia Woro,2010:2). 

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar 

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan 
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penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi 

wajib pajak patuh, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan 

sukarela wajib pajak dimasa yang akan datang (John Hutagaol,2007:27). 

 

2.19 Konsep Operasional 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan tax amnesty sangat beragam. 

Menurut Hilma Meilani dalam jurnalnya (2016) penyebab belum tercapainya 

target menjelang berakhirnya tax amnesty periode pertama antara lain program 

sosialisasi yang terlalu singkat dan partisipasi wajib pajak yang kurang karena 

keraguan dari para wajib pajak untuk menggunakan fasilitas tax amnesty. 

 

2.20 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka berfikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah 

penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema 

dibawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 

Perolehan Tax 

Amnesty (Y) 
Partisipasi Wajib 

Pajak (X2) 

Sosialisasi (X1) 
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2.21 Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dilatar belakang masalah, serta 

pendapat pengamat ekonomi dan pegawai perpajakan, yang masih bersifat 

teoristik, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga faktor-

faktor yang  mempengaruhi perolehan Tax Amnesty di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan tidak memenuhi target dipengaruhi oleh Sosialisasi dan 

Partisipasi Wajib Pajak”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


