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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, pajak merupakan salah satu 

sumber dalam penerimaan negara. Permasalahannya banyak harta Wajib Pajak 

yang disimpan atau diinvestasikan di luar negeri dan harta tersebut tidak 

dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan, sehingga apabila Wajib Pajak ditelusuri akan ada sanksi yang timbul 

dan membuat Wajib Pajak ragu untuk investasi atau menyimpan di Indonesia.  

Penerimaan pajak merupakan porsi terbesar dalam APBN, terbukti pada 

tahun anggaran 2017, Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp. 308,4 triliun, 

sementara penerimaan negara dalam sektor pajak mencapai Rp. 1339,8 triliun. 

Sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah disepakati oleh DPR dan 

pemerintah yang dipublikasikan dalam www.kemenkeu.go.id, pada tahun 2015 

Rp. 1294,25 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.539,16 triliun, dan pada tahun 

2017 sebesar Rp. 1.498,871 triliun. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak 

mencapai Rp. 1.055 triliun, 81,5% dari target. Pada tahun 2016, realisasi 

penerimaan pajak meningkat sekitar 4,13% dari tahun 2015, penerimaan tersebut 

mencapai 81,54% dari target, yaitu Rp. 1.105 triliun. Di tahun 2017, realisasi 

penerimaan pajak meningkat 4,3% dari tahun 2016. Menurut Sri Mulyani dalam 

jumpa pers di Jakarta yang dimuat dalam berita www.antaranews.com, realisasi 

penerimaan pajak tahun 2017 merupakan peningkatan yang sangat baik dibanding 
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tiga tahun sebelumnya, yaitu mencapai 91% dari target dengan nominal Rp. 

1.339,8 triliun. Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan peningkatan 

dalam realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu tiga tahun ini merupakan 

salah satu faktor dari adanya program Tax Amnesty, meskipun belum ada target 

yang tercapai.  

Siti & Sari (2018) mengatakan bahwa, banyak faktor yang membuat Wajib 

Pajak tidak melaporkan seluruh hartanya secara benar, yaitu, tidak mau membayar 

pajak terlalu besar, enggan mengkalkulasikan total harta dan asetnya, dan tidak 

mau membayar denda serta tunggakan pajak yang terakumulasi selama bertahun-

tahun. Ditambah lagi pemerintah tidak memiliki akses atas keseluruhan harta 

seseorang. 

Menurut Mentri Keuangan, Sri Mulyani, Tax Amnesty adalah upaya Negara 

Indonesia untuk membangun menjadi bangsa yang lebih baik, masyarakat 

berpartisipasi, dan negara wajib melakukan tugas konstitusinya. Melindungi dan 

menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat. 

Hasil penelitian Siti dan Sari (2018), mengenai prospek Tax Amnesty dalam 

meningkatkan penerimaan pajak dari sudut pandang konsultan pajak, dapat 

disimpulkan bahwa Tax Amnesty memiliki prospek yang positif dalam 

meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Prospek Tax Amnesty dalam jangka pendek dapat meningkatkan 

penerimaan negara dari pembayaran uang tebusan yang dibayarkan Wajib Pajak 

atas harta yang belum dilaporkan pada SPT 2015. Prospek Tax Amnesty dalam 
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jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh di 

Indonesia dengan cara pembaharuan basis data perpajakan di Indonesia, terutama 

jumlah aset, dan atau penghasilan tiap Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan 

berkekuatan hukum yang teratur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. Dengan adanya Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 

tersebut, Wajib Pajak diberikan jaminan keamanan atas pengungkapan dan 

pengalihan kembali harta yang berada di luar negeri dalam bentuk Pengampunan 

Pajak. Menurut UU No. 11 Tahun 2016, pengalihan harta didorong oleh semakin 

kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI 

karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya 

intensitas pertukaran informasi antarnegara. 

Dampak dari adanya program Tax Amnesty yaitu meningkatkan penerimaan 

pajak yang mana akan mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dalam 

APBN. 

Tujuan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Tax Amnesty ini 

adalah pertama repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang 

ada di luar negeri. Kedua untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana 

aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat 

dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak 

pada efektivitas penerimaan pajak. Efektivitas penerimaan pajak adalah 
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kemampuan kantor pajak dalam mencapai target penerimaan pajak berdasarkan 

realisasi penerimaan pajak. Menurut Adam, dkk (2017) Kantor Pelayanan Pajak 

adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di 

bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib 

Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak 

yang berada di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak berjumlah 

341 Kantor Pelayanan Pajak yang masing-masing tersebar di wilayah Indonesia. 

Masing masing kantor pajak tersebut setiap tahunnya menetapkan target 

penerimaan pajak dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan realisasi penerimaan 

pajak yang diperoleh atau dinilai dari tingkat efektivitasnya. 

Penulis memiliki ketertarikan dengan Tax Amnesty karena terdapat 

fenomena yang unik, dimana pajak yang terutang bahkan terkena sanksi tetapi 

justru diampuni oleh pemerintah yang diatur Undang-Undang kemudian penulis 

masih belum menemukan penelitian mengenai Tax Amnesty dengan studi kasus di 

Kabupaten Manokwari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian ini berada di Papua yang mana masih belum ditemukan adanya 

penelitian mengenai Tax Amnesty.. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti mengenai Tax 

Amnesty dengan judul Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Pada KPP 

Pratama Manokwari. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul tersebut, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana 

efektivitas penerapan Tax Amnesty pada KPP Pratama Manokwari?” 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah “Untuk 

memahami efektivitas penerapan Tax Amnesty KPP Pratama Manokwari.” 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan yang 

dapat dipertimbangkan oleh KPP Pratama Manokwari dalam membuat 

kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak. 

2. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi. 

 


