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PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA DALAM AMNESTI PAJAK 

 

Abstrak 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah pengampunan atau pengurangan pajak 

terhadap property yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk penghapusan pajak 

terutang, penghapusan sanksi pajak terutang, penghapusan sanksi pidana tertentu 

yang harus diharuskan membayar dengan uang tebusan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan amnesti pajak dan bagaimana 

penghapusan sanksi dalam amnesti pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Proses pelaksanaan Amnesti Pajak yaitu syarat 

pertama harus sudah melaporkan SPT tahunan terlebih dahulu kemudian Wajib 

Pajak mengisi formulir pengampunan pajak yang di atur sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak dipersilahkan mengisi harta-harta 

apa saja yang dimiliki kemudian masuk ke kategori tarif yang mana, apakah 

UMKM ataukah Non UMKM, periode di batasi yaitu ada 3 periode 1,2,3 dengan 

tarif tersendiri. Setelah selesai mengisi formulir, akan ada uang tebusan yang 

harus di bayar, wajib membayar terlebih dahulu kemudian melaporkan 

permohonan amnesty kekantor pajak, kemudiam akan memperoleh tanda terima, 

setelah itu memperoleh surat keterangan amnesti pajak yang diterbitkan oleh 

kanwil pajak. Penghapusan sanksi pidana dalam amnesti pajak didasarkan alasan-

alasan sebagai berikut yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf serta penghapusan 

penuntutan. Penghapusan sanksi pidana dalam amnesti pajak di dasari oleh 

Undang - Undang yang sudah di tetapkan pemerintah dan telah berlaku sehingga 

semua yang mengikuti amnesty pajak tidak harus dikenakan sansksi pidana. Maka 

pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dalam sudut Pandang hukum 

pidana telah sesuai dan menerapkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.  

 

Kata Kunci: penghapusan sanksi, sanksi pidana, amnesti pajak.  

 

Abstract 

Tax Amnesty (Tax Amnesty) is a tax amnesty or reduction of tax on property 

owned by a company in the form of tax payable write-off, elimination of payable 

tax penalties, elimination of certain criminal sanctions that must be required to 

pay in ransom. This study aims to determine how the tax amnesty implementation 

process and how to eliminate sanctions in tax amnesty. This research uses an 

empirical juridical approach. This type of research uses descriptive research. The 

results showed that the process of implementing the Tax Amnesty, namely the 

first requirement must have reported the annual SPT first, then the taxpayer filled 

out the tax amnesty form which is regulated in accordance with Law Number 11 

of 2016. Taxpayers are welcome to fill in any assets they have later. which tariff 

category, whether MSME or Non-UMKM, the period is limited, namely there are 

3 periods 1,2,3 with separate rates. After completing the form, there will be a 

ransom that must be paid, must pay first then report the amnesty request to the tax 

office, then receive a receipt, after which a tax amnesty certificate is issued by the 
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tax office. The elimination of criminal sanctions in tax amnesty is based on the 

following reasons, namely justification, excuse for excuse and abolition of 

prosecution. The elimination of criminal sanctions in tax amnesty is based on a 

law that has been established by the government and has been in effect so that all 

who participate in tax amnesty do not have to be subject to criminal penalties. So 

the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia from the point of view 

of criminal law has been in accordance with and has implemented the regulations 

stipulated in Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. 

 

Keywords: sanction removal, criminal sanctions, tax amnesty. 

 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia berdiri dan tumbuh sebagai Negara hukum dimana kehidupan yang 

berjalan tidak bisa menjauh dan terpisah dari berbagai norma, aturan yang 

berlandaskan pada satu dasar yaitu Undang- Undang Dasar 1945 yang dimana 

merupakan dasar dari segala aturan hukum yang memuat beberapa nilai yang 

mencakup dari alinea I dan alinea II, dan alinea III yang memuat poin mengenai 

aturan hukum ataupun moral begitupun dengan diberlakukannya hukum yang 

didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara 

yang bertujuan untuk mengatur serta mengklaim keberlangsungan kehidupan 

bangsa dan Negara dengan kesejahteraan yang paling mendasar dan utama, yang 

dimana merupakan tujuan dari Undang- Undang Dasar 1945 pada alenia IV 

menegaskan bahwa keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan 

yang merdeka itu secara moral adalah benar (Surbakti, 2012). Pada dasarnya 

Indonesia terdiri dari beberapa jenis suku bangsa dan ras bahkan juga beberapa 

Agama. Selain Undang- undang Dasar 1945 yang berperan sebagai sumber 

hukum atau dasar hukum positif di Indonesia, di Indonesia juga berlaku beberapa 

macam hukum dan juga dipraktekan untuk menjaga ketertiban dalam 

berkehidupan berbangsa. 

Dalam mempelajari hukum harus dimulai dari yang tersukar : dengan 

pertanyaan, apakah yang dinamakan hukum. Dahulu kebanyakan orang menjawab 

pertanyaan itu dengan definisi yang agak indah. Definisi memang indah terlebih 

jika definisi itu adalah hasil dari fikiran dan penyelidikan sendiri. Hukum banyak 
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seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya 

dalam satu rumusan secara memuaskan (Apeldoorn, 1978). 

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengadopsi hukum pidana yang 

berlaku di negara eropa terutama negara belanda yang membawa hukum tersebut 

ke Indonesia saat penjajahan. Hukum Pidana sendiri memiliki banyak arti dari 

para ahli yang menyumbangkan pemikirannya. Dari salah satu buku Hukum 

pidana dijelaskan terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan keharusan dan 

larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) telah dikaitkan 

dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat 

khusus (Zaidan, 2015). 

Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, masing 

– masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti 

subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif diatas yang 

dapat diketahui, bahwa peraturan peraturan yang mengaitkan suatu tindakan 

dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak hanya dapat datang dari 

negara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.  

Masyarakat hukum umum seperti itu adalah misalnya apa yang disebut 

dareah – daerah istimewa yang kedudukannya sama dengan sebuah provinsi, 

daerah daerah tingkat 1 atau provinsi – provinsi dan daerah daerah tingkat II 

seperti kabupaten atau kotamadya (Lamintang, 1997). 

Menurut Soedarto, Hukum pidana juga dapat dipandang dari segi 

dogmatic yang meliputi tiga permasalahan pokok yakni :Perbuatan yang dilarang, 

Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, pidana yang diancam 

terhadap pelanggaran larangan itu. Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) 

saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah colonial Belanda. Pertimbangan 

praktis.  

Beberapa tahun belakangan, lebih tepatnya pada 1 juni 2016 sampai 31 

maret 2017 pemerintah Indonesia khususnya dirjen pajak memberlakukan 

kebijakan amnesti pajak. Menurut UU Tax Amnesty No 11 tahun 2016 

pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah pengampunan atau pengurangan pajak 

terhadap property yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk penghapusan pajak 
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terutang, penghapusan sanksi pajak terutang, penghapusan sanksi pidana tertentu 

yangharus diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini 

bukan hanya properti yang disimpan di luar negeri, tetapi juga berasal dari dalam 

negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. 

Dari beberapa poin yang menjadi pengertian amnesti pajak, amnesti pajak 

juga dapat memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi pidana. Pada  

dasarnya,  apa  yang  diatur  dalam  aturan  perundang-undangan  adalah hal-hal  

yang  umum  sifatnya.  Utrech  menyatakan,  bahwa  sifat  umum  tersebut 

membuka  kemungkinan  peluang  akan  kemungkinan  dijatuhkannya  pidana  

yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman 

kepada seseorang  yang  tidak  bersalah, dan orang yang bersalah justru tidak 

diberikan hukuman (Zulfa, 2010).  

Di dalam  KUHP  meskipun  mengatur  tentang  alasan  penghapus  

pidana,  akan  tetapi KUHP  tidak  memberikan  pengertian  yang  jelas  tentang  

makna  alasan  penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus 

pidana dapat dibagi dua yaitu alasan  penghapus  pidana  yang  merupakan  alasan  

pemaaf,  dan  yang  kedua  alasan penghapus pidana yang merupakan alasan 

pembenar (Hamdan,2012). 

Untuk itu Amnesti pajak yang dimana didalamnya ada kebijakan yang 

menghapuskan Sanksi pidana dianggap rancu atau kurang tepat. Karena hanya 

dengan mengikuti ketentuan membayar amnesti pajak saja atau yang biasa juga 

disebut uang tebusan maka sudah dianggap tidak mendapatkan sanksi pidana atau 

dihapuskan nya sanksi pidana tanpa melalui persidangan atau pengadilan pajak. 

Hal ini nantinya ditakutkan menyebabkan banyak pengusaha yang curang  dengan 

mengulangi atau melakukan manipulasi pajak atau semacamnya. 

 

2. METODE 

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun 

cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah (Dimyati & Kelik 

Wardiono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah 
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pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode analisis deduktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Proses Pelaksanaan Amnesti Pajak 

Proses Penghapusan Sanksi Pidana dalam kebijakan Amnesti Pajak yaitu  syarat 

pertama harus sudah melaporkan SPT tahunan dulu kemudian nanti Wajib Pajak 

mengisi formulir pengampunan pajak yang di atur sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 nanti wajib pajak silahkan mengisi disitu harta hartanya 

apa saja kemudian nanti dia masuk ke kategori tarif yang mana ada UMKM dan 

Non UMKM, periodenya pun di batasi amnesty ada 3 periode 1,2,3 dengan 

tarifnya tersendiri setelah selesai mengisi formulirnya nanti akan ada uang tebusan 

yang harus di bayar, nanti wajib membayar dulu habis itu melaporkan 

permohonan amnesty nya itu kekantor pajak, nanti akan dapat tanda terima setelah 

itu dapat surat keterangan amnesti pajak yang diterbitkan oleh kanwil pajak hal 

tersebut telah sesuai dengan BAB V Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Tata cara penyampaian surat 

pernyataan, penerbitan surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban 

perpajakan. 

3.2. Penghapusan Sanksi Pidana dalam Amnesti Pajak 

Penghapusan sanksi dalam kebijakan amnesti pajak harus memperhatikan asas-

asas yang terdiri dari 4 asas antara lain: asas pembenar, asas keadilan, asas 

kemanfaatan dan asas kepentingan nasional. Serta dalam penghapusan kebijakan 

amnesti pajak didasarkan alasan-alasan sebagai berikut: alasan pembenar, alasan 

pemaaf serta penghapusan penuntutan.  

Dikaitkan dengan data hasil penelitian mengenai sudut pandang 

pelaksanaan terhadap penghapusan sanksi pidana amnesty pajak di Indonesia 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pajak di atur secara khusus jadi ketika 

ada lebih khusus di keluarkan seharusnya dia tidak masalah jadi diterapkannya 

dari sudut pandang pidana selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016  sah 

dan berlaku di indonesia ya tidak ada masalah, jadi penghapusan sanksi pidana 

karena sudah di dasari dengan UUD yang sudah di tetapkan pemerintah dan 

berlaku ya otomatis secara hukum sah. Berarti yang semuanya yang mengikuti 

amnesty ini tidak harus kena sansksi pidana. Karena sanksi pidana itu dilakukan 

dengan sengaja dan berulang kali. Maka pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di 

Indonesia dalam sudut Pandang hukum pidana telah sesuai dan menerapkan 

peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. 

Berdasarkan pasal 50 mengenai alasan pembenar yang berbunyi “Barang 

siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang- undang tidak 

dipidana”, maka amnesti pajak masuk dalam alasan pembenar karena merupakan 

perbuatan yang di atur oleh undang – undang untuk dilaksanakan sehingga pelaku 

amnesti pajak tidak dapat dipidana. Dalam kebijakan amnesti pajak terdapat 

alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa 

yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang dianggap patut dan 

benar. Sifat melawan hukum ada dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat 

melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan 

bersifat melawan hukum apabila pebuatan diancam pidana dan dirumuskan 

sebagai suatu delik dalam Undang - Undang, sedang sifat melawan hukumnya 

perbuatan itu dapat di hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang - undang. 

Jadi berdasarkan sifat melawan hukum formil, melawan hukum sama dengan 

melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Sifat 

melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, 

tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi 

harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan 

hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat 

dihapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-

aturan yang tidak tertulis (uber gezetzlich). Jadi berdasarkan sifat melawan hukum 
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materiil melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang 

(hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis 

termasuk tata susila dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

amnesti pajak masuk dalam sifat melawan hukum formil. 

Berkaitan dengan asas hukum pidana lex specialis derogate legi generalis, 

Aturan pidana yang lebih khusus mengesampingkan aturan pidana yang lebih 

umum sehingga Undang-Undang Amnesti Pajak tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang lain atau aturan pidana lain karena merupakan aturan khusus 

yang di atur oleh Undang-Undang yang telah ada sebelumnya.  

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 

diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :  

Proses pelaksanaan Amnesti Pajak yaitu syarat pertama harus sudah 

melaporkan SPT tahunan terlebih dahulu kemudian Wajib Pajak mengisi formulir 

pengampunan pajak yang di atur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2016. Wajib pajak dipersilahkan mengisi harta-harta apa saja yang dimiliki 

kemudian masuk ke kategori tarif yang mana, apakah UMKM ataukah Non 

UMKM, periode di batasi yaitu ada 3 periode 1,2,3 dengan tarif tersendiri. Setelah 

selesai mengisi formulir, akan ada uang tebusan yang harus di bayar, wajib 

membayar terlebih dahulu kemudian melaporkan permohonan amnesty kekantor 

pajak, kemudiam akan memperoleh tanda terima, setelah itu memperoleh surat 

keterangan amnesti pajak yang diterbitkan oleh kanwil pajak. Hal tersebut telah 

sesuai dengan BAB V Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 mengenai Tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat 

keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan. 

Penghapusan sanksi pidana dalam amnesti pajak didasarkan alasan-alasan 

sebagai berikut yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf serta penghapusan 

penuntutan. Penghapusan sanksi pidana dalam amnesti pajak di dasari oleh 

Undang - Undang yang sudah di tetapkan pemerintah dan telah berlaku sehingga 

semua yang mengikuti amnesty pajak tidak harus dikenakan sansksi pidana. Maka 
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pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dalam sudut Pandang hukum 

pidana telah sesuai dan menerapkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Amnesti pajak masuk dalam 

alasan pembenar karena merupakan perbuatan yang di atur oleh undang – undang 

untuk dilaksanakan sehingga pelaku amnesti pajak tidak dapat dipidana. Dalam 

amnesti pajak terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan 

yang dianggap patut dan benar. Berdasarkan sifat melawan hukum formil, 

melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang 

(hukum tertulis). Berdasarkan sifat melawan hukum materiil melawan hukum 

sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga 

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan 

sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka amnesti pajak masuk dalam 

sifat melawan hukum formil.  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis 

memberikan beberapa saran atas permasalahan yang telah dibahas diatas antara 

lain: 

Bagi aparat penegak hukum, dengan adanya penghapusan sanksi pidana 

dalam amnesti pajak diharapkan dapat lebih tegas dalam pengawasan berkaitan 

dengan pemberlakuan amnesti pajak dan dalam penegakan hukum dalam hal 

tindak pidana pajak yang tidak termasuk dalam amnesti pajak. 

Bagi masyarakat, dengan adanya penghapusan sanksi pidana dalam amnesti 

pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan 

masyarakat yang menjunjung tinggi  hukum dengan adanya keterbukaan dalam 

hal pelaporan terkait aset yang wajib untuk dikenai pajak demi kepentingan umum 

dan kesejahteraan bersama. 
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