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ANALISA YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG PERPAJAKAN

BBRDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2OO3 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN YANG TELAH DIUBAH BEBERAPA

KALI TERAKHIR DENGAI{ UU NO. 16 TAHUN 2OO9

OIeh: Marihot D. Saingr

Abstrak
Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bidang
perpajakan atau dikenal dengan sunset policy,bertujuan menarik wajib pajak membayar pajak, guna
mengejar target pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.294.3 trilliun, selain itu pemerintah merencanakan ke-
bijakan pengampunan pajak (tax omnestr.') di tahun 2017 untuk tahun pajak 2016. Kedua kebijakan
tersebut lebih bersifat instan dan guna pelaksanaannya harus mempunyai dasar hukumnya, untuk iun'et
policy dasar hukumnya Pasal 36 ULJ No. 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara perpa-
jakan (KUP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, sedangkan uniuk
tax amnesty (pengampunan pajak) belum ada aturannya, oleh karena itu pemerintah mengajukan Ran-
cangan Ulldang-undang Pengampunan Pajak. Dengan demikian dua kebijakan tersebut berkaitan dengan
penegakan hukum itu sendiri yang idealnya meningkatkan kesadaran hukum. Menurut Chaimbliss dan
Seidman penegakan hukum itu adalah bekerjanya hukum itu sejak ketentuan tersebut dibuat sebagai satu
sistem dari lembaga pembuat undang-undang. pemerintah dan wajib pajak meskipun faktor-faktor sosial
mempengaruhi dari awal pembuatan sampai pelaksanaannya. Oleh karenanya dalam penegakan hukum
dibidang perpajakan ketentuan perundang-undangan mampu memberikan keseimbangan hukum bagi se-
mua pihak, serta metnberikan kepastian hukum bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan se-
cara transparan dan dapat dipertanggungjawaban. tanpa adanya diskrilninasi hukum (equal.justic.e tmder
law).

Kata kunci: Kebijakan Pengurangan Pajak, Surat pemberitahuan

Abstruct
The Got''ernment issued a poliq, rf'reduction or t'arno\:ol sqnction of ctcintinistration in the./iettt of tax or
knov'rt a.s stmsel policy aims to collecl ta-r obligator.s lo pay taxes, in order pursue the laxes target in
20l5antountRp. l,294.3trillion,inadditionthegovernmentisplanningpolicyfortaxamnesein200T
.for tax year 2016. Both the polic:ies more instanting and to intpleruent shottld have basic of-tegal,for
sunset policy the basic o/'legal article 36 legislation rumtber 6, 2003 Law,s of General Provision And
Tax Procedure (KUP) who have been Revomped Some Qf fhe Last Time l4tith Legislation Number 16,
2009, while tax amnesty is not rules yel, therefbre the got,ernrllent propose Drafl Legislation of Tax
Amnesty. Thus tw'o policies link to the law enforcentent itself, ideatly to raise awarene,ts of law.
According to Chaimbliss and Seidntan the latv en/brcetnent is to prevail the provision since itR macle as
a s.ystem of institution o.f legislation mahet's, governtllent and tax obligators although soc:ial .factors
influence /rom the beginning to implementation. Ther/bre in the law en/brcentent itt tax sector a
legislation should give balance of law for all, os u,ell as providing lavt certainty that tax drawing and
lax mctn(tgement done transparent and accrnntable vtithout luvt discrintinotion (equal .iustice ttnder
law).

Keywords: Sunset policy, Tax amnesty, Letter of Noti.fication
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A. Pendahuluan
Beberapa spanduk maupult standing han-

ner baik di jalan atau pertokoan dari Direktorat
Pajak Departemen Keuangan RI sebagai sosiali-
sasi dalam rangka Pembinaan Wajib Pajak 2015
ber'tuliskan Manfaatkan Penghapusan Sanksi
Pajaktl Hal tersebut menarik untuk menganali-
sanya dari sisi hukum administrasi negara, dan
kaitannya dengan kesadaran hukum wajib pajak.

Target penerimaan pajak tahun 2015 sebe-

sar Rp 1.294,3 triliun dari target penerimaan ne-
gara sebesar Rp 1.793,6 triliun yang dipatok da-
'lam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (AP-
BN) 2015 menunjukkan bahwa 72 o/o penerima-

an negara berasal dari pajak, hal yang sama un-
tuk tahun 2016 baru baru ini DPR bersama Pe-
merintah telah menyetujui APBN tahun 2016
dati penerimaan negara sebesar Rp. 1 .822,5 tri-
liun target penerimaan dari pajak sebesar Rp.
1.546,7 tt'illiun, dengan demikian ada peningka-
tan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2015.

Realisasi yang terjadi pada penerimaan
pajak pada tahun 2015 sampai dengan akhir Ok-
tober 2015 baru mencapai Rp. 738,27 trilliun
atau baru sebesar 5.8, 60/0, sehingga sulit untuk
mencapai target yang telah ditentukan hingga
akhir Desember 2015 sebesar Rp 1.294,3 triliun.
Perhitungan atas target tersebut pemerintah me-
rencanakan sejumlah Rp 904,1 triliun akan di-
peroleh dari penerimaan rutin sedangkan sisa-
nya sebesar Rp 390,2'triliun harus dikejar de-
ngan upaya ekstra (exta ffirt), salah satu cara-
nya yang ditempuh selama ini dengan kebijakan
menarik wajib pajak memberi keringanan de-
ngan penghapusan sanksi pajak untuk tahun pa-
jak 2014.

B. Penghapusan Sanksi Administrasi di Bl-
dang Perpajakan

Penghapusan sanksi pajak ini dari berba-
gai media bahkan dari Direktorat Jenderal (Dit-
jen) Pajak sering menyebutnya dengan istilah
sunset policy. Kebijakan ini sebenarnya telah
pemah dilakukan pada tahun 2008 dan berhasil
memperoleh penerimaan pajak untuk tahun

2008 sebesar Rp. 7,46 Triliun, pada masa itu pe-
nerimaan dari sektor pajak melebihi dari target
yang ditentukan termasuk juga memperoleh 5,5

juta tambahan wajib pajak baru.2
Pemerintah pada tahun 2015 melakukan

kembali kebijakan tersebut dengan harapan le-
bih dari 50 persen dari Rp 390,2 tritliun atau se-

kitar Rp. 200 triliun akan dihasilkan dari pene-

rapan kebdakan ini. Oleh karena itu untuk men-
jalankannya aturan pelaksanaanya telah dibuat
dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (Per-
menkeu) Nomor 91/PMK.03l20l5 tentang
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Admi-
nistrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat
Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahu-
an dan Keterlambatan Pembayaran atau Penye-
toran Pajak. Ketentuan ini masa keberlakuannya
mulai bulan April2015.

Selain kebijakan tersebut pemerintah da-
lam hal ini Ditjen Pajak, mempunyai rencana
untuk melakukan juga kebijakan Tax Amnesty
(pengampunan pajak) untuk tahun pajak 2016,
tapi pada sisi lain sebagai negara yang berlan-
daskan hukum (rechtstaat) kebijakan tersebut ti-
dak dapat dilaksanakan tanpa ada dasar hukum-
nya.

Dasar hukum yang dipakai untuk sunset
policy pada tahun 2008 merujuk pada Pasal 37A
UU No. 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan U-
mum Dan Tata Cara Perpajakan tentang Keten-
tuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU UU No. 16 Tahun 2009, kemudian kebija-
kan ini dijalankan kembali untuk tahun 2015 de-
ngan dasar Pasal 36 dalam undang-undang yang
sama, tetapi berkaitan dengan tax amnesty ter-
nyata belum ada aturan tertulisnya, oleh karena
itu agar ada legalitas pemerintah berkeinginan
untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang
Pengampunan Pajak dan pembahasannya telah
masuk program legislasi nasional tahun 2015
yang telah digodok di DPR tahun ini, harapan-
nya ketentuan tersebut segera berlaku paling
lambat awal2017. Hanya saja Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai pa-
yung dari undang-undang perpajakan lainnya ti-
daklah mengenal istilah sunset policy maupun
tax amnesty.

Berkaitan dengan penghapusan sanksi per-
pajakan, merujuk pada sistim Hukum Adminis-

2 Ruston Tambunan, Mengupas Sunset Policy & Tax Am-
nesty, Senjata Kejar Target Pajak, WWW.Liputan6.
Com, diunduh 30 Otober 2015.
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trasi Negara mengenal beberapa bentuk sanksi
administrasi yaitu:3

a. paksaan pemerintah (bestuur dvrutt);
b. penarikan kembali keputusan yang me-

nguntungkan (tzin, subsidi, perxbayaran
dan sebagainya);

c. pengenaan uang paksa oleh pernerintah
(dwangsom); dan

d. pengenaan denda adrninistratif (admittis-
trative boete).

Dari keempat jenis sanksi tcrsebut diatas
maka paksaan pemerintah (he-ttuurdv,ang) me-
rupakan sanksi yang bersif-at langsuns. dalam
hal ini sanksi tersebut dapat segera dilaksanakan
dengan tujuannya mengakhiri suatu keadaan
yang bertentangan dengan kaidah hukum admi-
nistrasi negara, misalnya pendirian bangunan
tanpa izin maka pemerintah dapat segera untuk
membongkarnya. Berbeda dcngan sanksi lain-
nya yang lebih berperan tidak langsung lt+,erken
rneer indirect).4

Secara khusus mengenai sanksi adminis-
trasi yang diatur dalam UU No^ 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terahir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tidak di-
masukkan dalarn golongan kcempat.jcnis sanksi
diatas tetapi dirnasukkan dalzrm sanksi adminis-
trasi lainnya,s dalam undang-undang sanksr ad-
ministrasi meliputi tiga jenis vairu sanksi denda.
kenaikan dan bunga. Menilik dari sifatnya keti-
ga sanksi tersebut bersifat tidak langsung, rni-
salnya dalam hal wajib pajak yang membetul-
kan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang me-
ngakibatkan utang pajak lebih besar dikenakan
sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 27o
(dua persen) per bulan atas jumlah pajak kurang
bayar, atau bagi wajib pajak mengungkapkan
ketidakbenaran karena kealpaannya mengisi Su-
rat Pemberitahuan tidak benar dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pa-
jak sebenamya dikenakan denda sebesar 15A%
(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak
kurang bayar.

' Ridwan AP.. Hukurn Adntini,strosi Nagttra, ctk. Kedr.ra,
2003, UII Press, hlm. 237

' Philips M. I{a<ljon dkk, Pengantqr Htkunt Adrninish.a,si
htdonesio, ctk.kelima, 1997, Gajah Mada Universiry
Press, hlm.246
: Ibid.hlm.2(,0

Murihot D. Suing

Ketentuan Pasal 37A Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagai dasar dari
-sun.set polic,v tahun 2008 atari yang scring dise-
but sunset policv jllid 1 menyebutkan bahwa:

(1) Wajib Pajak yang menyarnpaikan pem-
betulan Surat Pembcritahuan Tahunan
Paiak Penghasilan sebeium Tahun Pajak
2007, yang mengakibatkan pajak yang
rnasih harus dibayar menjadi iebih besar
dan dilakukan paling lambat tanggal 28
Februari 2AA9. dapat diberikan pengura-
ngan atau penghapusan sanksi adminis-
trasi berupa bunga atas keterlarnbatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak
yang ketentuannva diatur atau berdasar-
kan Pcraturan Menteri Kcuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara
sukarela mendaftarkan diri untuk filem-
peroleh Nomor Pokok Wajib Pajak pa-
ling lanra 1 (satu) tahun setelah berlaku-
nya undang-undang irri diberikall peng-
hapusan sanl<si administrasi atas pajak
yang tidak atau kurang dibayar untuk
Tahun Pajak sebelurn diperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan
pemcriksaan pajak, kecuali tcrdapat data
atau ketcrangalt yang ruenyatakan bahwa
Surat Pembcritahuan yang disampaikan
Wajib Pajak tidak benar arau menyata-
kan iebih bavar.

Dengan ketentuan tersebrit berarti pengu-
rangan atau penghapltsan sanksi bunga atas pa-
jak penghasilan yang tidak atati kurang bayar di-
berlakukan terhadap:

a. Wajib pajak orang pribadi dan badan
yang telah mempullvai nonror pokok wa-
jib pajak yang rnelakukan pembetulan
Surat Pemberitahuan Tahunan scbelum
tahun pajak 20A7;

b. Waiib pajak orang pribadi yang belurn
mempunyai NPWP tetapi secara sekarela
mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP;

c. Ketentuan tersebut dilakukan paling
lambat tanggal 28 Feburari 2009.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pa-
jak jangka waktu yang diberikan kepada wajib
pajak orang pribadi dan badan yang telah mem-
punyai NPWP paling lambat 29 Februari 2009,
sedangan wajib pajak orang pribadi yang belum
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mempunyai NPWP pada tanggal3l Maret2009,
pemberian batas waktu beftujuan dalarn hal wa-
jib paiak tidak memanfaatkannya maka setelah

berakhirnya batas waktu tersebut maka ketentu-
an sanksi bunga akan diberlakukan sebagaimana
mestinya.

Pemerintah merrerbitkan kebijakan Sun,s et

Pctlict, terbaru ata:u sunset policy jilid 2 sejalan

dengan Kebijakan Ekonomi IV disebut juga de-
ngan reinventing polic:1t, ditujukan terhaciap Wa-
jib Pajak orang pribadi dan badan baik terhadap
yang sudah maupun yarg belum mcnyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPD6 'Iahunan PPh Ba-
dan, SPT Tahunan Orang Pribadi. SPT Masa

maupun SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), akan diberikan pengurangan atau peng-
hapusan sanksi administrasi atas keterlambatan
penyarnpaian SPT, pembetulan SPT dan keter-
lambatan penyetoran atau pembayaran pajak da-

lam tahun 2015 Wajib Paiak rnenyatnpaikan
atau melakukan pcmbetulan SPT untltk lirna ta-

hun ke belakang. Dasar hukumnya adalah ada-

lah Pasal 36 UU Ketentuan Lhrrutn dan Tata Ca-
ra Perpa.jakan (KIJP), yang isinya:

(l) Direktornt .lcnderal Pajak karena jabatarr

utau atas pernrohonan Wajib Pajak da-
pat:
'&. mengurangkan atau rnenghapuskan

sanksi adrniltistrasi berupa bunga.
derrda dan kenaikall yang terutang
scsuai dcngarr ketentuan perundang-
undattgan perpajakan dalam hal
sanksi tersebut dikcrrakan karena ke-
khilafan Wajib Pajak atau bukan ka-
rena kesalahannya,

b. mengurangkan atau membatalkan su-
rat ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atatt membatalkan
Surat Tagihan Pajak sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 14 yang tidak
bcnar; atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pa-
jak atau surat ketetapan paiak dari

o Surrt Penrberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wa-

.iib Paiak digunakau untuk melaporkarr penghitungatt cian/

atau penrbayaran pajak, objek pajak dani atau bukan

objek pajak. dan/ atau harta dan kcwajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangau di bidang per-

pajakan. SPT terdiri dari SPT Masa yaitu SPT ttntuk sua-

tu masa pajak dan SPT Tahunan yaitu SPT ttntuk suatu ta-
hnn atau bagian taliun pajak.

186

hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
tanPa:
l. penyampaian surat pemberitahu-

an lrasil pemeriksaan; atau

2. pembaliasan akhir hasil pemerik-
saan dengan Wajib Pajak.

Dari ketentuan tersebut diatas bahwa pem-
berian pengurangan atatl penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana disebutkan pada huruf
(a) karena adanya kekhilafan Wajib Pajak bukan
karena kesalahan. Dalam undang-undang terse-
but tidak didefinisikan dalam bagian ketentuan
umlrm apa yang dimaksud kekhilafan atau bu-
kan karcna kesalahan. termasuk dalam penjela-
sannya hanya menyebutkan cukup jelas.

Agar tidak menjadi multi tafsir seharusnya

ada definisi makna kata khilaf tersebut supaya
tidak terjadi perbedaan peugertian baik oleh wa-
jib pajak, petugas pajak atau maksud peraturan

itu serrdiri. Sebelum menelusuri makna kata khi-
laf dirnaksud dalarn pasal t huruf (a), lebih da-

hulu rnencari makna kata kesalahan yang rnc-
ngikuti kata kekhilafan telsebut.

Kctentuan Limum dan Tata Cara Pcrpaja-
knn (KUP) tidak saja mcngatur sanksi adnrinis-
tr"asi, iuga mengatLrr sanksi pidana bail< terhaclap

wajib pa.iak maupun pctugas pa"jak yang nrcla-
kukan kcsalaltan. pcngaturannya dari Pasal 38

sanrpai dcrtgan Pasal 43. Mentpertratikan kata
kesalahan tersebut dihubungkan cleugan maktta
kata kesalahan dalarn pengertian hukutn piclaria"

khusus terhaclap lvajib pajak yarlg sccara scnga-
ja atau l<ealpaannya melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 38, 39. 39A dan 43,
maka kata kesalahan dalarn Pasal 36 ayat (1)
huruf a tersebut dalam pengertian pidana,

Asas kesalahan dalam hukum pidana sc-

bagai asas yang fundamental atau sebagai dasar
pidana clernikian pula halnya pidana bcrtumpu
pada kesalahan, jadi kesalahan sebagai dasar
yang mcngesahkarr pidana, karenanya dapat di-
pidana suatu kejahatan harus adanya kesengaja-
an atau sekuratrg-kurangnya kealpaan untuk da-
pat menyirlpulkan adanya kesalahan.' Dengan
demikian wajib pajak yang rnelakukan tindak
pidarra dalam bidang perpajakan, misalnya yang

diatur dalam Pasal 39 dengan sengaja menya-
lahgunakan atau tnempergunakan tanpa hak No-

7 D. Schalfnreister dkk. Hukunt Pitlana.2007, PT. Citra
Aditya Bakti. Bandurrg, hlrr. 79
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mor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pe-
ngusahan Kena pajak diancam dengan sanksi pi-
dana penjara paling sedikit (r (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun.dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jLrmlah pajak temtang yang
tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
(empat) kali jurnlah pajak terutalrg ,vang tidak
atau kurang bayar terhada wajib pajak yang ti-
dak menyampaikan Surat Pen-rbcritahuan (SPT).
Ketentuan tersebut sanksinya kumulatif berupa
denda dan sanksi badan melalui proses peradi-
lan pidana.

Kebijakan sunset poliq,ini tidak mengha-
puskan sanksi pidana jika setelah adanya peme-
riksaan terhadap SPT wajib pajak, temyata wa-
jib pajak melakukan tindak pidana rnaka akan
berjalan proses peradilan pidana. dengan penge-
cualian sanksi pidana tidak diterapkan apabila
telah daluarsa atau melarnpaui tenggang waktu
10 (sepuluh) tahun.s

Selanjutnya perbuatan apa atau tindakan
apa yang dimaksud sebagai kekl-rilafan, oleh ka-
rena tidak ada penjelasannya menyulitkan wajib
pajak dalam mengajukan pennohonan pengha-
pusan atau pengurangan sanksi adminstrasi atau
bisa saja dengan ketidakjelasan itu petugas pa-
jak juga tidak mengerti, berakibat mencrima se-
mua perrnohonan yang diajukan atau memper-
gunakannya untuk menerima pcrmohonan ya11g

seharusnya tidak layak tetapi tetap di setujui de-
ngan menerima imbalan teftcntu.

Dalarn Karnus Besar Bahasa indonesia ka-
ta khilaf mengadung arti salah. kelirue, atau apa-
kah kata kekhilafan (dwaling) sama dengan ke-
sesatan fikiran.l') Menurut Subekti ahli hukum
Perjanjian bahwa kekhilafan itu berkaitan de-
ngan hal-hal yang pokok dari apa yang diper-
janjikan atau sifat-sifat penting dari barang yang
menjadi objek pcrjanjian, serta kekhilafan itu
harus sedernikian rupa seandainya tidak khilaf
mengenai hal tersebut ia tidak akan memberi

t 
Pasal 40 KUP: Tindak Pidana di bidang peryajakan

tidak dapat dituntut setelah larnpau w.aktu sepuluh tahtin
sejak saat terhutang pajak, berakhirnya rnasa pajak.
berakhimya bagian tahun pajak, atau bcrakhirnya tahulr
pajak yang bersangkutan
" WJS Poerwadalnrinta. Kamus LJrntrm Bahct,sa Intlone.;ia.
2006. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 592

'" Amrah Muslimin, Beherapa Aza.t-A:a.s clctn Pengertian
Pokolr tenlang Administrctsi clan Htrkunt Atltttirtistt asi,
1980, Alumni, Bandung, hlm. 126

Marihot D. Saing

persetujuan.lr
Mendasarkan pengerlian tersebut kekhila-

fan sebagai tindakan kekeliruan yang tidak ada
niat sama sekali untuk menyimpangi dalam me-
ngisi, rnelaporkan perhitungan pajak yang ditu-
angkan dalarn SPT, dengan kata lain sebagai
tindakan kelalaian yang apabila diketahuinya ti-
dak akan melanggar hal-hal yang berkaitan dia-
ttrr dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat
(2A) dan (2b) Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), sebagamana lebih lanjut dia-
tur dalam Pasal 4 Permenkeu N0. 9ilPMK.03/
2015, bahwa kelalaian tersebut atas:

a. keterlan-rbatan penyampaian SPT Tahu-
nan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pa-
jak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT
Masa untuk Masa Pajak Dcsember 2014
dan sebelumnya;

b . keterlambatan pembayaran atau penyeto-
ran atas kekurangan pembayaran pajak
yang terutang berdasarkan SPT Tahunan
Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak
2014 dan sebelumnya;

c . keterlambatan pembayaran atau penyeto-
ran pajak yang terutang untuk suatu saat
atau Masa Pajak sebagaimana tercantum
dalam SPT Masa untuk Masa Pajak De-
sember 2014 dan sebclumnya; danlatau

d . pembefulan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT
Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun
Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau
SPT Masa untuk Masa Pajak Desember
2014 dan sebelumnya yang mengakibat-
kan utang pajak menjadi lebih besar.

Pengurangan atau penghapusan sanksi ad-
ministrasi karena kekhilafan atau bukan karena
kesalahan, menujukkan bahwa yang dirnaksud
dalam pasal tersebut karena kelalaian yang be-
nar-benar tidak disadari wajib pajak bukan kare-
na pura-pura atau adanya kebijakan ini baru ber-
sedia melaporkan dan mengisi SPT secara be-
nar, pada sisi lain dalam hal pemeriksaan terha-
dap Surat Pemberitahuan temyata kelalaian ter-
sebut menyangkut aspek pidana, maka proses
peradilan pidananya tetap berjalan.

" Subekti, Hukum Perjanjian, 1985, PT. Intennasa, Ja-
karta. hhn. 24
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Secara ringkas Perbedaan dari Sunset Policy jilid 1 dan jilid 2, adalah'.

No Sunset Policy Jilid 1 Sunset Policy Jilid 2

I Dasar hukum Pasal 37A KUP, pe-
ngurangan/penghapusan sanksi
bunga terhadap Pajak Penghasilan
ePh)

D6sar hukum Pasal 36 KUP, Pengurangan/penghapu-
san sanksi bunga, denda dan kenaikan terhadap Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2 Pasal 37A KUP: Pengaturan Pe-

ngurangan/penghapusan sanksi
berdasar pada Peraturan Menteri
Keuangan

Pasal 36 KUP: Pengaturan Pengurangan/penghapusan
sanksi berdasar pada Peraturan Direktorat Jenderal Pa-
jak, meskipun dalam pelaksanaannya berdasarkan Pe-
raturan Menteri Keuangan

J Kantor Pelayanan Pajak tidak me-
nerbitkan Surat Tagihan Pajak
(srP)

Kantor Pelayanan Pajak tctap menerbitkan Surat Tagi-
han Pajak atas sanksi administrasi kernudian akan di-
hapuskan setelah rnenerirna pemohonan pcnghapusan

dari waiib paiak

4 Sifatnya sukarela Sifatnya sukarela juga ada sifat keharusan setelah ada

sosialisasi himbauan untuk memperbaiki Surat Pembe-
ritahuan dan Surat Pemberitahuan Tahunan

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan
tax amnesty dalarn RUU Pengampunan Pajak
hal tersebut berkaitan dengan penghapusan pa-
jak terutang, penghapusan sanksi aministrasi
perpajakan, penghapusan sanksi pidana bidang
perpajakan serta sanksi pidana tertentu dengan
membayar uang tebusan. Memperhatikan hal
hal yang berkaitan dengan rancangan undang-
undang tersebut bahwa pengampunan pajak bisa
saja terhadap pokok pajak berupa keringanan ta-
rif pajak yang lebih rendah dari tarif umum atas
pajak yang tidak atau kurang bayar dan pembe-
basan atas tuntutan pidana pajak, sebab dalam
rancangan undang undang ini negara akan
menghapuskan utang pokok berikut sanksi ad-
ministrasi yang terutang, hanya dengan memba-
yar tarif teftentu yang dikalikan dengan dasar
pengenaan pajak (harta yang dilaporkan dalam
surat permohonan pengampunan) yaitu 3o/o (trga
persen) jika mengikuti program sepanjang Okto-
ber-Desember 2015, 5%o (lima persen) jika me-
ngikuti program pada Juli 2A16 - Juni 2016 dan
8% (delapan persen) jilca mengikuti program Ju-
li 2016 - Desember 2016.''

Salah satu tujuan kebijakan ini pemerin-
tah mengharapkan wajib pajak membayar pajak-
nya dengan kesadaran sebab ditenggarai ada Rp.

3.000 trilliun uang warga negara Indonesia yang
diparkir di luar negeri khususnya Singapore

yang tidak mampu dijangkau Direktorat Pajak,
hal ini diharapkan rnereka bersedia membayar
pajak dan rnenarik uangnya dengan aman ke In-
donesia.r-'

Bagi wajib pajak yang rnengikuti program
ini akan mernperoleh fasilitas sebagaimana dia-
tur dalam Pasal 9 RUU Penganlpunan Pajak,
yang berisi:

Orang Pribadi atau Badan yang mcrnpero-
leh Surat Kepntusan Pengampunan Pajak seba-
gairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf
a. memperoieh fasilitas dibidang perpajakan be-
rupa:

a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi ad-
ministrasi perpajakan, dan sanksi pidana

di bidang perpajakan untuk kcwajiban
perpajakan sebelum undang-undang ini
diundangkan yang belum diterbitkan su-
rat ketetapan pajak;

b. Tidak dilakukan penagihan pajak clengan

surat paksa, perneriksaan pajak, peme-
riksaan bukti pennulaan, penyidikan dan
pcnuntutan tinclak pidana di bidang per-
pajakan atas kewajiban perpajakan da-
lam masa pajak, bagian tahun pajak dan
tahun pajak sebelum undang-undang ini
diundangkan;

c. Dalam hal orang Pribadi atau Badan se-

dang dilakukan pemeriksaan pajak atau

r2 Pasal 4 dan 5 RLtu Pengantpunan Pajtrk
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pemeriksaan bukti permulaan untuk ke-
wajiban perpajakan sebeium undang-un-
dang ini diundangkan atas pemeriksaan
pajak atau perneriksaan bukti permulaan
tersebut dihentikan.

Ketentuan dalam rancangan undang un-
dang bagi wajib pajak akan menjadi ganjalan,
karena dengan memperoleh Surat Keputusan
Pengampunan Pajak, maka wajib pajak berke-
wajiban memberikan surat kuasa kepada Direk-
torat Jenderal (Diden) Pajak untuk membuka
akses atas keseluruhan rekening wajib pajak
baik orang perorangan atau badan yang berada
di bank dalam maupun luar negeri untuk seluruh
transaksi.ra Keadaan ini menjadikan wajib pajak
merasa tidak nyaman akan hartanya karena tidak
ada lagi kerahasiaan baik dari sisi pajak maupun

Marihot D. Saing

kerahasiaan bank, hal ini menyebabkan wajib
pajak merasa tidak lagi terlindungi.

Dua kebijakan tersebut diatas sebagai ke-
bijakan yang bersifat instan untuk memperoleh
danai, sehingga menjadi pertanyaan adalah apa-
kah hal tersebut akan mampu memberikan kesa-
daran bagi wajib pajak yang belum mempunyai
NPWP untuk mendaftarkan diri, serta yang telah
mempunyai NPWP menghitung pajaknya sendi-
ri secara jujur, melaporkan dan membayar pa-
jaknya sendiri, karena yang dibutuhkan dalam
suatu kebijakan adalah dalam hal penegakan hu-
kum adalah meningkatkan kesadaran hukum
menjalankan aturan positif dalarn bidang pe{pa-
jakan.

Menurut Chambliss dan Seidrnan bahwa
penegakan hukum berawal dari pembuatan un-
dang-undang yang dralam skemanya digambar-
kan sebagai berikut:

tr

d-

n

i.

All othcr societal 
I

and personal forces +

Rule making
Institusions

')

Feedback

1,-"*,

Norm

Sanctioning
activitv

---l>

Rule sanctionirg 
I

Institutions 
I

t
AII othcr societal 

I

and personal forces

Teori tersebut menunjukkan bahwa beker-
janya hukum sebagai suatu sistem dari Lembaga
Pembuat Peraturan (Law Making Instittttions),
Lembaga Penerap Sanksi (Rule Sanction Institu-
rions), Lembaga Pemangku Peran (Rule Occtt-
pant) serta seluruh kekuatan sosial baik itu fak-
tor yang berkaitan dengan aspek sosial. ekono-
rni. politik maupun budaya dalam masyarakat

 
I

I

All other sociental
And personal forces

mempengaruhi ketiga lembaga tersebut, serta
adanya umpan balik dari masing-masing aturan
(norma) yalg diberlakukan, termasuk atas
sanksi dan penerapannya terhadap pelanggar.

Skema diatas menghendaki bahwa fungsi
hukum itu berada dalam keadaan yang seim-

't Satiipto Rahardjo, Sosiologi Hukumt , Suattr Tinjctuan
Sosiologis, ctk. Pertama, 2009, Genta Publishing, Jakarta,
hlm.28.

:r Pasal 7 RL/(/ Pengantpunan Pajctk
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bang, dirnana masing-masing lcr;rbaga rnan'lpLl
bekerja secara optirnal baik dari sisi aturannya,
aparat penegak hukuun maupun kesadaran atau
budaya hukum masyarakat. Penetapan sanksi
dalarn hurkum perpajakan meltrplulyai kckhasarr
sendili sebab rncskipun dalatr pcrilturan cliatur
sanksi pidana, tetapi tidaklah sertii uierta lang-
sung bisa ditcrapkan tetapi sehagai upaya terak-
hir, karena yang didahulukan adalah sanl<si ad-
ministrasi kerrudian upaya paksa rlengan pc-
nyancleraan (gijzeling)t6 bertujLran nremaksa wa-
iib pajak untuk mcmbayar pajak yang tcrutang.

Mernpcrhatikan lapclran dari Direktorat
Jenderal Pa.iak bahwa tahun 2014 dari jumlah
penduduk yang berpenghasilan diatas Penghasi-
lan Tidak Kena Paiak (PTKP) dipcrkirakan ada
44,6 jtta, dari sebenyak terscbut haru 26,8 juta
orang yang mempurryai NPWP dan hanya 10,6
juta wajib pajak yang mcnyampaikan SPTnya
atau kurang dari 25nh, termasuk pemsahaan atau
badan diperkirakan ada 1,2 juta badan yang ter-
daftar sebagai wajib pajak hanya 550 ribu yang
menyampaikan SPT atau sekitar 45.8o/o, menun-
jukkan rnasih rendahnya ketaatan akan memba-
yar pajak"

Kesadaran hukum untuk fi]alnpu menarik
wajib Pajak baru dan wajib pajak larna untuk
membayar pajak terutang rrcmeilukan adanya
kepastian hukurn bahwa aturan pelpajakan
yang ditcrapkan tanpa diskriminasi (cqual justi-
ce under /nrr) untuk kebaikan bcrsama scrta di-
pergunakan secara transparan cian dapat diper-
tanggungjawabkan. Sebagai suinber pendapatan
negara dalam APBN sebesar 7A% - 80% tidak
ada lagi konrprorni terhadap penyimpangan da-
lam penggunaannya. karena kepastian hukum
juga memberikan sanksi yallg merr-iberikan efek
jela terhadap pihak-pihak yang melakukan pc-
nyimpangan dan penyalahgunaan atas keuangan
negara. Demikian juga penerapan secara konse-
kuen tanpa menrberikan kon"lpl'omi terhadap
rvajib pajak ternrasul< terhadap petugas pajak"
agar ada kescin-rbangan nrereka yang telah mern-

16 Pasal 33 ayat (1) clan 2 serla Pasal 3 UU No. t9
Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak clengan Surat
Paka jo. Peraturan Pernerintah No. 137 Tahun 2000:
Penyanderaan terhadap pegutang pajak yring berutang
paling sedikit Rp, 100 juta dan diragui<ar-r irikad baik-
nya. Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan izin
yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Kepala Daerah
Tingkat L
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bayar pajak dan atau mcnempatkan kekayaan-
nya di Indonesia memperoleh pelayanan yang
baik serta rnantaat atas pajak itu scndiri.

Oleh karcna pemberlakuan serfl,ret policy
dirn rctrcana tdx omnesf,tersebut sebagai usaha
mengejar targct pajak, scbenarnya terdapat un-
sur pemaksaan mcskipun dilakukan rlengan cara
membcri kesempatan pengurangrln atau pengha-
pusan sanksi adtninistrasi, karena aturan perpa-
jakan belumlah terintcrnalisasi dalarn scmua
wajib pajak. Harapan aturan perpajakan dapat
bcrlaku efektif tidak semata-mata clengan pem-
berian keringanan kepada wajib pajal<, tetapi ju-
ga faktor sosial clan personal meniadi tekanan
yang mcnyebabkan mereka tidak bersedia mern-
bayar pajak sebagaimana mestinya atau meng-
hindari pajak, bisa saja orang lebih menyukai
menyirnpan dana atau aset mereka di luar ncgeri
dengan perhitungan lebih aman, dengan catatan
bukan clari hasil kejahatan berarti perlu ada ja-
minan kerahasiaan dana atau asset yang disirn-
pan di dalam negeri sama amannya dengan di-
simpan di luar negeri.

Sanksi sebagai unsur pemaksa agar laat
hukum nlempunyai daya yang maksimal apabila
sanksi telsebut mcmberikan kesadaran bahwa
apa yang dilakukannya salah. dan bersedia
memper:baikinya di kemudian hari, untuk itu
membuka selcbar-lebamya keluhan dari wajib
pajal<. rnempennudah cara melaporkan. mengisi
sarnpai mcmbayamya termasuk kebijakan rreffr-
berikan keringanan pada situasi sosial ekonomi
yang sulit menjadikan membayar pajak bukan
sebagai tekanan tetapi kewajiban yang rnemberi
harapan negara ini akan lebih baik di kemudian
hari.

Jangan san-rpai dengan kebijakan yang di-
ambil tersebut wajib pajak berpikir bahwa ne-
gara tidak malnpu melakukan penegakan hukum
di bidang perpajakan secara konsekuen, apalagi
ditarnbah dengan pemikiran lcbih baik txenung-
gu atnran lox omnestv diberlakul<an parla tahun
2017, -semata-mata dengan harapan untuk mem-
bayar pajak yang jauh lebih rendah dibanding-
kan dengan mengikuti kebijakan st,ttsct policy
serta keuntungan lainnya terhindar dari sanksi
pidana.

C. Kesimpulan
Kebijakan Pernerintah dengan Pengura-
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ngan/Penghapusan sanksi administrasi di bidang laksanakan. Selain itu keseimbangan dari rna-
perpajakan sebagai kebijakan yang instarl guna sing-masing hak dan kewajibannya dari lemba-
mengejar target pajak yang telah ditetapkan da- ga pembuat aturan, pemerintah sebagai pelaksa-
lam APBN. Kebijakan yang bersifat instan ti- na dan wajib pajak sebagai pemangku peran be-
daklah bersiflrt otomatis menaikkan rasa kesada- kerja sama sebagai satu sistem, pada taraf pe-
ran wajib pajak rnelakukan kewajibannya. Kesa- laksanaan yang memberi keyakinan sebagai ke-
daran akan tumbuh apabila ada kcpastian hu- wajiban pada wajib pajak yang telah membayar
kum dalam pelaksanaan peraturan perundang- pajak negara akan dikelola lebih baik, tetapi
undangatr baik terhadap wajib pajak clan petr"rgas apabila dalam kenyataan sebagai hak ke depan
pajak melalui transparansi dan perlanggungia- tidak ada harapan negara ini akan lebih baik,
waban atas paiak yang telah dipungut. Faktor- maka kesadaran hukurn wajib pajak juga tidak
faktor sosial baik politik, ckonomi, hukum clan meningkat, akibatnya target pajak yang ditetap-
budaya mcmpengaruhi bekerja hukurn scjak kan dalam APBN tidak akan selalu tercapai.
awal aturan dibuat sampai peraturan tersebut di-
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Peraturan Perundang-undangan
UU No. 6 Tahun 2003 tentang Ketenh.tan (Jmurn Dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KL/P) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU UU No. 16 Tahun 2009;

LU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 91/PMK.03l20l5 tentang Penghapusan atau Pe-

ngurangan Sanksi Aclministrasi atas Keterlanfiatan Perryampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Sttrat Pernberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
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