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Abstract 

This study aims to deconstruct a tax amnesty mechanism that is able to realize voluntary tax 

compliance. Postmodern paradigm used to build a tax amnesty to enter values that have been 

marginalized. Hindu- Bali concept that Catur Purusha Artha used as analytical techniques. Data 

were obtained from interviews with several informants in relation to tax amnesty policy. The 

research result is a policy that was based on sincere intentions (Kama) to increase state revenues in 

the short term and the long term by giving ransom rates are based on virtue (Dharma) to draw 

taxpayers’Artha from abroad into the country. The results of tax amnesty policy deconstruction is 

expected to brighten the hearts of all taxpayers in order to create voluntary compliance to improve 

the welfare of society both physical and spiritual. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun mekanisme tax amnesty yang mampu mewujudkan 

kepatuhan sukarela. Paradigma postmodern digunakan dengan memasukkan nilai-nilai yang 

selama ini termarjinalkan. Konsep Hindu Bali yaitu Catur Purusha Artha digunakan sebagai 

teknik analisis. Data diperoleh dari wawancara terhadap beberapa informan yang terkait dengan 

kebijakan tax amnesty. Hasil penelitian mengajukan tax amnesty menjadi suatu kebijakan yang 

didasarkan oleh niat yang tulus (Kama) untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka 

pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebajikan 

(Dharma) untuk menarik Artha WP dari luar negeri ke dalam negeri. Hasil dekonstruksi kebijakan 

tax amnesty diharapkan mampu mencerahkan hati seluruh WP demi mewujudkan kepatuhan 

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani. 

  

Kata kunci: Catur Purusha Artha, Kepatuhan Sukarela, Postmodern, Tax Amnesty 

  
PENDAHULUAN 

Wacana mengenai tax amnesty  mencuat saat Mardiasmo menjabat sebagai 

Pejabat Pengganti Direktur Jenderal Pajak dan didukung oleh Presiden 

(Pajak.go.id, 2015). Tarik ulur Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Pengampunan Nasional yang di dalamnya terdapat skema Tax Amnesty tengah 

menjadi isu perbincangan hangat selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah pihak 

memandang terdapat banyak rumusan kebijakan yang kontroversial, namun pihak 

lain mendukung penuh. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan tax 
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amnesty untuk memenuhi penerimaan jangka pendek serta jangka panjang. 

Bangsa Indonesia seperti halnya negara berkembang lain, mengalami berbagai 

masalah yang menghambat kinerja perpajaknnya. 

Rendahnya kepatuhan pajak, banyaknya dana yang terparkir di luar negeri 

serta buruknya database perpajakan nasional tentu membutuhkan suatu langkah 

besar untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional. Dan hal inilah yang 

menjadi motif otoritas dalam perumusan RUU Pengampunan nasional. Dalam hal 

ini reformasi sistem perpajakan nasional akan diselaraskan dengan revisi UU 

KUP1, UU PPh2, dan UU PPN3 sesuai dengan pernyataan Darussalam  pada 

Bisnis.com (2016b). 

Indonesia melalui reformasi sistem perpajakan tahun 1983 

mengimplementasikan Self Assessment System (Bawazier, 2011). Namun 

kontradiktif dengan tujuan utama penerapan SAS yakni untuk meningkatkan 

kepatuhan, justru sejumlah penelitian menunjukkan celah yang terbuka lebar 

dalam SAS ini sehingga memicu praktik tax evasion4 (Darmayasa & Aneswari 

2015a, Takril & Sanusi 2014, Wahyuni 2011). Pernyataan Darussalam pada 

Bisnis.com (2016) cukup mencengangkan, bahwa pada tahun 2013 hanya 37 

persen Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), hal 

tersebut belum melihat aspek materi dari SPT-nya.  Fakta tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan 

negara berkembang sesuai dengan pernyataan Hidayat (2014). 

Lebih dari satu dekade terakhir Indonesia telah berusaha memperbaiki sistem 

perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak (Arnold, 2012). Hal yang 

menguntungkan muncul dari diberlakukannya kesepakatan pertukaran informasi 

perbankan demi kepentingan perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2018 

(OECD, 2015). Momentum tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah melalui 

                                                           
1  UU KUP adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 
2  UU PPh adalah Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 
3  UU PPN adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
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Kementerian Keuangan untuk menginisiasi RUU pengampunan nasional yang di 

dalamnya terdapat materi mengenai tax amnesty tentu sangat diharapkan menjadi 

opsi tepat bagi pemerintah mewujudkan target kinerja perpajakan. Apalagi beban 

DJP tahun 2016 ini lebih berat dibandingkan tahun 2015, yakni harus mengejar 

target penerimaan pajak adalah 84,6% dari sektor pajak (RAPBN, 2016). 

Namun kami berpendapat banyak sekali hal yang harus ditelaah ulang dalam 

RUU Pengampunan Nasional ini. Indonesia wajib belajar banyak dari kegagalan 

tax amnesty yang telah dilakukan sebelumnya, yakni tahun 1964 dan tahun 1984. 

Beberapa peneliti telah melakukan pendalaman yang menganalisa mengapa tax 

amnesty Indonesia sebelum ini tidak berhasil. Kegagalan tax amnesty yang 

pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana 

yang mendukung (Ragimun, 2014) dan  karena tidak ada law enforcement tegas 

paca tax amnesty (Tambunan, 2015). Belajar dari keberhasilan sunset policy di 

Indonesia, (Rakhmindyarto, 2011) melakukan evaluasi yang mengidentifikasi 

fakto-faktor pendukung keberhasilan tersebut. Sosialisasi yang baik dan legal 

enforcement memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan kinerja program 

sunset policy di Indonesia. 

Peneliti lain justru berpendapat bahwa tax amnesty bukan merupakan suatu 

solusi yang tepat. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Hasseldine & 

Bebbington, 1991) yang menunjukkan bahwa tax amnesty bukan merupakan cara 

paling efektif untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kepatuhan pajak kepada 

para pelaku penggelapan pajak serta. Penelitian yang sama dilakukan oleh (Alm, 

Martinez-Vazquez, & Wallace, 2009), menunjukkan dampak tax amnesty 

berganda yang dilakukan federasi Rusia tahun 1990-an menunjukkan tax amnesty 

tersebut hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan 

pendek. 

 Kemudian isi dalam rumusan RUU Pengampunan Nasional harus diperjelas, 

mengenasi sasaran amnesty yang diberikan adalah amnesty perpajakan, sehingga 

tidak akan membuka peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) 

                                                                                                                                                               
4  Tax Evasion adalah bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013:8-9) 
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maupun tindak pidana money laundry. Money laundry ini menurut kami 

merupakan salah satu modus dilakukannya pemarkiran dana di luar negeri dan 

tindakan ini seringkali menyertai tindakan TIPIKOR.  

Terbukanya ruang abu-abu yang mampu memunculkan celah bagi pelaku 

TIPIKOR atau money laundry ini didukung oleh penelitian Sayidah (2015) yang 

mempertanyakan halal tidaknya dana yang akan ditarik dari luar negeri melalui 

kebijakan tax amnesty. Pandangan berbeda disampaikan oleh Prastowo (2016) 

repatriasi aset yang diharapkan dari kebijakan tax amnesty belum tentu bisa 

terwujud karena faktanya beberapa aset tersebut sudah ada di Indonesia melalui 

skema pinjaman ke luar negeri. Penelitian Nar (2015) menekankan unsur 

ketidakadilan dari kebijakan tax amnesty, sedangkan penelitian Ragimun (2014) 

lebih menekankan pada kebijakan tax amnesty hanya bertujuan untuk memenuhi 

penerimaan jangka pendek. Namun dari penelitian-penelitian tersebut belum ada 

upaya untuk mempertanyakan apakah kebijakan tax amnesty dirancang memang 

benar-benar untuk meningkatkan kepatuhan sukarela seperti yang sering 

diberitakan pada berbagai media (Metro TV Prime Time News, 2016). 

Berbagai pro dan kontra dari para pemerhati kebijakan tax amnesty lebih 

menekankan pada berapa besar pendapatan yang akan diperoleh. Kami yakin 

bahwa dalam hal ini penanaman nilai luhur budaya dan agama sangat diperlukan. 

Apakah kebijakan ini sudah dilandaskan kepada nilai kebajikan dan niat tulus 

yang merupakan karakteristik dari Bangsa Indonesia. Terlihat dengan kasat mata 

bahwa kebijakan tax amnesty lebih menekankan pada unsur materi atau 

penerimaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun perlu 

diperhatikan bahwa kebijakan pajak akan lebih berhasil jika mampu menyentuh 

hati WP, setidaknya unsur religiusitas mampu menekan upaya moral hazard 

(Aneswari & Darmayasa, 2016; Darmayasa & Aneswari, 2015a; Fidiana, 2014; 

McAndrew & Voas, 2011; Torgler, 2003b). Terkait dengan kebijakan tax 

amnesty beberapa peneliti telah melakukan analisis kritis terhadap proses 

penyusunan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan uraian mengenai pro dan kontra kebijakan RUU Tax Amnesty 

yang sampai saat artikel ini disusun belum disahkan maka permasalahan dari 
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penelitian ini adalah bagaimana membangun kebijakan tax amnesty yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan budaya Bangsa Indonesia?. Budaya 

yang kami gunakan sebagai alat analisis penelitian ini adalah empat visi hidup 

umat Hindu-Bali yang tertuang dalam Catur Purusha Artha (CPA). Terdapat 

empat filosofi dalam CPA yakni Dharma, Artha, Kama, dan Moksa.  

Penggunaan suatu budaya-agama sebagai analisis penelitian merupakan 

usaha yang tak mudah. sebab agama adalah sesuatu yang prinsipil erat kaitannya 

dengan sebuah keyakinan. Namun pembaca perlu memahami bahwa CPA ini 

kami kerucutkan dalam perpajakan nasional. Tujuan penelitian ini adalah: 

Pertama, mendekonstruksi kebijakan tax amnesty yang sesuai dengan budaya 

Bangsa Indonesia. Kedua, menguraikan bahwa hasil dekonstruksi kebijakan tax 

amnesty akan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela WP. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Tax Amnesty di Berbagai Negara 

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa negera di dunia, memang tentunya ada yang berhasil dan ada juga yang 

gagal. Semuanya kembali kepada keseriusan dari pemerintah negara tersebut 

untuk meluncurkan program kebijakan tax amnesty mereka. Penelitian Togler & 

Schaltegger (2001) menyatakan bahwa negara yang berhasil melakukan kebijakan 

tax amnesty adalah Italia, India, dan Afrika Selatan.  Dalam InsideTax Magazine - 

37 (2016) mengulas mengenai kebijakan tax amnesty yang merupakan awal dari 

reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi yang dilakukan di Argentina dan 

Filipina termasuk kategori tidak berhasil karena WP mengharapkan adanya 

program yang sama dikemudian hari. Sehingga WP bersifat menunggu, hal ini 

merupakan salah satu kelemahan kebijakan tax amnesty jika terlalu sering 

dilakukan yang mengakibatkan WP berharap dosanya akan diampuni pada 

kebijakan tax amnesty berikutnya.   

Hasil penelitian Boniello, Polacco, Florenzano, & Jarrett (2003) dan karya 

Widodo, Djefris, & Wardhani (2010) menjelaskan bahwa kebijakan tax amnesty 

yang berhasil dilakukan di India pada tahun 1997 telah mampu menambah 
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pendapatan pajak sebesar 8,05 %. Afrika Selatan melakukan tax amnesty pada 

tahun 2003-2004 telah mampu menambah pendapatan pajak sebesar delapan ribu 

dollar.   Berbeda dengan hasil penelitian Alm, Martinez-Vazquez, & Wallace 

(2009) bahwa kebijakan tax amnesty yang diterapkan di Rusia bukan merupakan 

solusi untuk meningkatkan pendapatan negara secara permanen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kebijakan tax amnesty yang tidak diikuti oleh reformasi 

kebijakan perpajakan nasional dan belum sesuai dengan karakter WP 

mengakibatkan gagalnya program tersebut.  Menjadi pertanyaan berikutnya 

adalah bagaimana dengan bangsa kita, apakah kita pernah melakukan kebijakan 

tax amnesty?, jika pernah berhasil atau tidak?, dan hal yang paling penting 

bagaimana rancangan kebijakan tax amnesty saat ini?.  

Tax Amnesty di Indonesia 

Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan tax amnesty yakni tahun 

1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui 

Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan 

Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 

Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang 

mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua tax 

amnesty ini tidak berhasil (Ragimun, 2015). Ditambahkan oleh Tambunan (2015) 

kegagalan dua kali ini karena kurangnya penegakan hukum (law-enforcement) 

yang tegas pasca tax amnesty. 

Pandangan Waluyo (2007) terdapat beberapa hal yang melatar belakangi 

pelaksanaan tax amnesty pertama kondisi ekonomi buruk yang ditandai inflasi 

yang tinggi. Kedua sulitnya melakukan sistem pembukuan yang lengkap dan 

benar kala itu yang mana Indonesia menganut sistem laba fiskal termasuk juga 

laba inflasi. Ini yang menjadi dorongan WP untuk melanggar aturan.  Ketiga tarif 

progresi PPh dianggap sangat memberatkan.  Motif pemerintah melaksanakan tax 

amnesty 1984 diantaranya pertama diberlakukannya sistem perpajakan yang baru 

yang mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Kedua diperlukannya keterbukaan dan kejujuran dari WP. 

Dua alasan ini erat kaitannya dengan implementasi SAS.  
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Tax amnesty yang diberikan pada dua periode tersebut adalah pengampunan 

pajak model investigation amnesty. Melalui Pengampunan ini DJP tidak akan 

menyelidiki dan menginvestigasi sumber penghasilan yang dilaporkan pada 

periode historis. Biaya pengampunan yang harus dibayar WP adalah 10% atau 5% 

(tarif reduksi) dari total objek pengampunan. 

Rancangan Tax Amnesty 

Hasil penelitian Ragimun (2014) menyatakan bahwa kedua program 

kebijakan tax amnesty tersebut tidak berhasil karena  pemerintah tidak serius 

meluncurkan program tersebut, pemerintah tidak mengimbangi dengan reformasi 

sistem perpajakan sehingga WP tidak merespon dengan baik. Besar harapan kita, 

jika memang bangsa kita sudah memiliki pengalaman yang tidak baik, tentunya 

bisa dijadikan pengalaman yang berharga. Namun harapan tetap harapan berbagai 

isu menarik terus bergulir dari tahun 2015 mengenai rencana pemerintah untuk 

meluncurkan program kebijakan tax amnesty. Pada pengujung tahun 2015, terlihat 

pemerintah panik memenuhi target penerimaan sehingga isu santer mengenai 

pengesahan RUU Tax Amnesty terus berhembus, namun isu tersebut kalah populer 

dengan isu “Papa Minta Saham”. Tahun 2015 target pajak sudah mulai terasa sulit 

untuk terpenuhi sehingga muncul berbagai kebijakan yang bertujuan memberikan 

insentif pajak kepada WP. Banyak pihak mensinyalir kebijakan jangka pendek (ad 

hoc policy) DJP pada tahun 2015 merupakan implikasi dari tingginya target 

penerimaan pajak pada tahun 2015. Berbagai kebijakan jangka pendek yang 

diluncurkan malah kontraproduktif dengan tujuannya untuk meningkatkan 

pendapatan dari sektor pajak. WP terlihat wait and see terhadap kebijakan yang 

lebih menarik dan menjanjikan. WP lebih memilih untuk menunggu kebijakan tax 

amnesty dari pada memanfaatkan kebijakan yang bersifat ad hoc yang hanya 

setengah-setengah memberikan insentif pajak (InsideTax Magazine - 36, 

2015:50).  

Tax amnesty diluncurkan tidak semata-mata untuk mencapai penerimaan 

pajak jangka pendek, namun tujuan utamanya adalah untuk membangun database 

WP yang lebih baik. Besar harapannya dengan database WP yang telah disusun 

dari program tax amnesty mampu memunculkan potensi pajak kedepannya 
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(InsideTax Magazine - 36, 2015:75). Tax amnesty yang merupakan rekonsiliasi 

nasional bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis 

antara WP dengan DJP (InsideTax Magazine - 36, 2015:81). Diharapkan 

pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri bersifat opsional dalam 

tax amnesty. Pandangan Misbakhun yang terdapat dalam InsideTax Magazine - 36 

(2015:85-89) beranjak dari turunnya penerimaan pajak yang merupakan 

penurunan penerimaan pajak terbesar sepanjang sejarah, alternatif kebijakan yang 

paling sesuai adalah tax amnesty. Tax amnesty akan sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan basis pajak dan meningkatkan tax ratio yang selama ini hanya 

berada pada angka 12%. Kekhawatiran pemerintah juga semakin mendorong 

urgensi penerapan tax amnesty untuk menghindari WP menyimpan uangnya di 

luar negeri. Besaran tarif tebusan 2% sampai dengan 6% atas pengampunan pajak 

pelaporan harta bersih, ketentuan ini tidak bisa menerapkan tarif umum karena 

terminologinya adalam uang tebusan.  

Fitur repatriasi modal akan sangat bermanfaat untuk perbaikan basis pajak 

kedepannya. Berkembang isu melalui UU Pengampunan Nasional segala sanksi 

yang terkait dengan pengampunan pajak akan diampuni, namun sesuai dengan 

perkembangan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 

disampaikan oleh Misbakhun bahwa sanksi yang diampuni hanya yang terkait 

pajak saja (InsideTax Magazine - 36, 2015:85). Bercermin dari berhasilnya 

kebijakan Sunset Policy pada  tahun 2008, namun pemerintah kecolongan dalam 

membedakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang mana dilaporkan secara normal 

dan yang mana dilaporkan dengan memanfaatkan Sunset Policy. Penyusunan 

kebijakan tax amnesty diharapkan mampu menutupi kelemahan sebelumnya.   

WP yang memanfaatkan tax amnesty, segala aset yang dilaporkan wajib 

disusun dalam suatu database yang lebih baik. Database tersebut merupakan 

potensi pajak kedepannya. Menjadi tantangan berikutnya bagaimana menjamin 

kerahasiaan sumber dari aset yang dilaporkan dalam program tax amnesty, apakah 

ada jaminan kepada WP untuk tidak mengusut asal muasal aset tersebut sesuai 

dengan Pasal 41 ayat (3) UU KUP. Untuk menjamin semua aset dari WP telah 

dilaporkan maka, diupayakan WP melakukan deklarasi aset secara penuh (full 
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disclosure). WP yang memanfaatkan tax amnesty mempunyai hak untuk 

mengadukan jika terjadi pembocar rahasia oleh tim pemeriksa atau pegawai DJP.  

Berbeda dengan pandangan dari Adrianto yang terdapat dalam InsideTax 

Magazine - 36, (2015:134) terlihat bahwa WP patuh malah diperlakukan tidak 

lebih baik dari WP penghindar pajak. Dalam pemeriksaan pajak yang diatur dalam 

UU KUP sangat berbeda dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa permohonan tax 

amnesty, hasil pemeriksaan tax amnesty bersifat final yang menjadi dasar 

keputusan menerima atau menolak tax amnesty. Kebijakan tax amnesty 

merupakan kebijakan jangka pendek sehingga perlu ada asumsi akan adanya 

penurunan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan dalam artian WP tidak mau 

diperiksa, tidak mau membayar sanksi. Kebijakan tax amnesty tidak mampu 

mengatasi permasalah pajak yang bersifat substantif yaitu penghindaran pajak, 

pengemplangan pajak, dan transfer pricing. 

Tax amnesty mengandung dua aspek teritorial pengampunan yaitu tingkat 

lokal dan internasional. Menjadi perhatian untuk tingkat lokal terhadap WP yang 

terkena kasus pengemplangan pajak dengan tindakan penyanderaan (gizeling) 

apakah bisa memanfaatkan kebijakan tax amnesty. Sedangkan pada tingkat luar 

negeri mengarah kepada WP yang melarikan dananya ke luar negeri karena 

berbagai pertimbangan yang menguntungkan mereka (InsideTax Magazine - 34, 

2015:23)   

 

METODE PENELITIAN 

Pemahaman kami terhadap kebijakan tax amnesty yang diupayakan 

pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP seyogyanya disusun 

dengan memperhatikan karakteristik dan budaya WP di Indonesia. Namun, 

seiring dengan tarik menariknya kepentingan dalam pengesahan RUU 

Pengampunan Nasional menguatkan dugaan kami bahwa unsur keberpihakan 

kepada WP patuh mulai tergadaikan. RUU Pengampunan Nasional lebih 

mengutamakan pasal-pasal yang memberikan  daya tarik kepada WP untuk 

melaporkan hartanya, singkat kata yang penting penerimaan pajak meningkat. 

RUU Tax Amnesty sarat mengandung pengarusutamaan material yang hanya 
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memberikan angin segar kepada WP yang selama ini tidak patuh. Nilai-nilai 

kebajikan, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai keadilan sosial termarjinalkan oleh 

nilai-nilai material yang menjadi logosentrisme kebijakan tax amnesty. 

Paradigma yang paling sesuai untuk memasukkan nilai-nilai luhur yang sesuai 

dengan karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia kedalam rancangan tax 

amnesty adalah paradigma postmodern. 

Paradigma postmodern bukan merupkan suatu era setelah modern, namun 

merupakan pandangan yang anti dengan materialisme yang terdapat dalam era 

modern. Postmodern merupakan upaya untuk melakukan dekonstruksi atau 

membangun kembali dari suatu bangunan yang telah ada tanpa merubuhkan 

bangunan tersebut. Bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kebijakan tax amnesty. Kami meyakini unsur ketuhanan tidak menjadi hal yang 

utama dalam penyusunan kebijakan tax amnesty. Menurut Djamhuri (2011) dan 

Mulawarman (2006) modernitas mengesampingkan keberadaan Tuhan. 

Paradigma postmodern sudah pernah digunakan untuk memasukkan nilai-nilai 

lokal Hindu Bali dalam membangun kembali definisi pajak (Darmayasa & 

Aneswari, 2016) dan menyusun konsep kepatuhan (Aneswari & Darmayasa, 

2016). Adanya berbagai penelitian tersebut semakin menguatkan keyakinan kami 

bahwa paradigma postmodern merupakan paradigma yang sesuai untuk 

membangun kembali kebijakan tax amnesty sehingga mampu menumbuhkan 

kesadaran pajak secara sukarela.  

Penelitian mengenai upaya membangun kebijakan tax amnesty merupakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memang tidak diniatkan untuk 

digeneralisasikan yang berbeda dengan karakteristik penelitian kuantitatif 

(Darmayasa & Aneswari, 2015b; Neuman, 2013). Menurut Creswell (2007:159) 

analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan penting, yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Ketiga tahap 

analisis data tersebut adalah satu kesatuan yang kait mengkait dan seyogyanya 

dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 

Data yang dianalisis dikumpulkan dengan wawancara terhadap beberapa 

informan yang telah ditentukan. Informan bersumber dari berbagai pihak yang 
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terkait dengan proses penyusunan sampai dengan pihak yang tekena dampak 

langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tax amnesty. Kami menetapkan 

informan bersumber dari WP, akademisi atau peneliti, konsultan pajak terdaftar, 

akuntan publik, dan pegawai DJP. Kami meyakini informan-informan tersebut 

sudah mampu menjawab pertanyaan penelitian dalam membangun kembali 

kebijakan tax amnesty yang diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan pajak 

secara sukarela. Informasi tentang informan penelitian, keterkaitan informan 

dengan kebijakan tax amnesty dan waktu wawancara penelitian disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 

Daftar Informan 
No Subjek 

Informan 

Keterangan Waktu 

1 Ibu YRA Akademisi dan 

Peneliti yang terkait 

dengan topik Pajak 

Diskusi informal mengenai tax amnesty 

pada Jumat, 4 Maret 2016 

2 Bapak MA Akuntan Publik & 

Konsultan Pajak 

Diskusi informal pada saat membahas 

kesiapan sosialisasi E-Fin dan diskusi 

kebijakan tax amnesty pada Sabtu, 5 

Maret 2016  

3 Bapak MY Pegawai DJP Diskusi informal mengenai tax amnesty 

pada Kamis, 10 Maret 2016 

4 Bapak FD Kuasa WP yang akan 

memanfaatkan tax 

amnesty  

Diskusi informal mengenai tax amnesty 

pada Minggu, 13 Maret 2016 

Sumber: Tim Peneliti 

 

Data hasil wawancara selanjutnya disusun dalam tema-tema yang sesuai 

dengan empat tujuan hidup CPA yaitu: Dharma5, Artha6, Kama7, dan Moksa8. 

Tema-tema yang sudah disesuaikan dengan CPA bertujuan untuk memudahkan 

dekonstruksi kebijakan tax amnesty. Penyusunan tema-tema tidak bertujuan untuk 

                                                           
5  Dharma adalah tujuan hidup umat Hindu yang pertama. Umat Hindu harus melaksanakan semua 

kegiatannya dengan landasan ajaran agama Hindu yakni kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan hukum. 
6  Artha adalah tujuan hidup umat Hindu yang kedua. Artha merupakan harta benda, kekayaan, uang dan 

benda-benda lainnya. Artha yang dimaksud harus diperoleh dengan jalan Dharma. Artha yang 

diperoleh dimanfaatkan sesuai dengan jalan Dharma. 
7  Kama adalah tujuan hidup umat Hindu yang ketiga. Kama adalah keinginan jasmani dan rohani 
8  Moksa merupakan tujuan hidup ke empat umat Hindu. Moksa merupakan tujuan yang paling tinggi, 

hakikat, dan mulia. Moksa atau kelepasan adalah kebebasan dari kelahiran kembali atau bersatunya 

Atman dengan Brahman (Tuhan). Dengan tercapainya Moksa, maka orang akan terbebas dari hukum 

karmapala, terbebas dari penjelmaan kembali secara berulang-ulang, terbebas dari punarbawa atau 

reinkarnasi 
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membahas dekonstruksi tax amnesty secara parsial namun sebaliknya 

mendekonstruksinya secara holistik. 

Proses dekonstruksi tax amnesty dengan memasukkan nilai-nilai Artha dan 

Kama yang berlandaskan Dharma untuk mewujudkan tax amnesty yang mampu 

menumbuhkan kepatuhan pajak secara sukarela disajikan dalam Bagan 1. 

Bagan 1 

Dekonstruksi Tax Amnesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tim Peneliti 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengarusutamaan Materialitas Kebijakan Tax Amnesty 

Sungguh indah rasanya hidup di bumi tercinta ini, bumi dengan dua musim, 

budaya yang beragam, dan adanya pengikat Bhineka Tunggal Ika. Semua yang 

ada di bumi ini merupakan ciptaan dari Tuhan, bagi kami umat Hindu pencipta 

adalah Ida Sanghyang Widi Wasa, sebutan Tuhan memang berbeda-beda namun 

kami yakin Tuhan adalah satu. Berpijak dari keyakinan kami tersebut apapun 

yang kita lakukan hendaknya selalu berpulang kepada Tuhan. Memang terasa sulit 

untuk membendung pengaruh budaya dan pendidikan dari luar yang telah 

meracuni pola pikir Bangsa Indonesia. Dalam bukunya Mouzelis (2008) terdapat 

Tax Amnesty: 

1) Sarat dengan 

semangat 

materialisme  

2) Meniadakan 

Tuhan 

Artha Kama 

Tax Amnesty Berlandaskan CPA 

Dh

arm

a 

Mo

ksa 
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pembahasan mengenai adanya Europesentrisme yang mengindikasikan pola 

pendidikan mengacu kepada pola pendidikan Eropa.  

Kami yakin bahwa pengaruh Eropa terhadap pemikiran Bangsa Indonesia 

sudah merasuki berbagai lini, hal ini terlihat dari bayaknya literatur yang 

menggunakan referensi dari Barat. Tentunya kita harus bercermin kepada jati diri 

bangsa kita bahwa kita lahir dan hidup di negeri yang tercinta ini dengan dasar 

negara Pancasila. Dalam Pancasila sila pertama menyatakan Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang menjiwai empat sila berikutnya. Keyakinan kami, Agama Hindu 

percaya dengan lima hal yang merupakan filosofi Agama Hindu yaitu Panca 

Sraddha. Panca (lima), Sraddha (keyakinan) yaitu: Brahman, Atman, 

Karmaphala, Inkarnasi, dan Moksa (Suhardana, 2010:2). Brahman adalah Tuhan, 

sehingga keyakinan kami sejalan dengan Pancasila yang pertama yaitu percaya 

dengan Tuhan.    

Segala yang ada dibumi ini bersumber dari Tuhan, Tuhan merupakan 

pencipta, pemelihara dan pelebur, hal ini sesuai dengan keyakinan kami yaitu Tri 

Murti (Brahma, Wisnu, dan Siwa).  Kita kembali kepada topik besar kita adalah 

kebijakan tax amnesty yang sampai artikel ini kami buat belum disahkan menjadi 

UU. Dalam berbagai diskusi baik melalui media TV ataupun media cetak, 

perdebatannya hanya fokus pada aspek berapa besar pendapatan pajak yang akan 

diperolah dari kebijakan tax amnesty. Sampai pada artikel dari Sayidah (2015) 

yang mempertanyakan apakah dana yang akan ditarik dari luar negeri merupakan 

dana halal yang akan digunakan untuk membiayai kehidupan Bangsa Indonesia 

yang berke-Tuhanan. Berpijak dari artikel tersebut dan beberapa artikel yang 

mencoba memberikan penegasan adanya peran spiritualitas dan atau religiusitas 

yang berpengaruh terhadap aspek kepatuhan pajak seperti penelitian Aneswari & 

Darmayasa (2016); Darmayasa & Aneswari (2015a); Fidiana, (2014); Torgler, 

(2003a), (2003b); Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, & Baridwan (2015). Hasil 

penelitian tersebut menguatkan keyakinan kami bahwa kebijakan perpajakan yang 

berlandaskan unsur ketuhanan akan lebih menyentuh hati WP dari pada 

meniadakannya.  
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Hasil wawancara kami dengan informan Ibu YRA mengenai 

pengarusutamaan materialitas dana kebijakan tax amnesty adalah: 

Saya pribadi melihat dan menilai bahwa regulasi perpajakan termasuk RUU 

Pengampunan Nasional bermuara pada tujuan materi yang terkait erat 

dengan penerimaan pajak, hal ini dikarenakan target penerimaan pajak tiap 

tahun semakin tinggi. 

 

Konsep haram dan halal dalam keyakinan saya tercatat jelas dalam kitab 

suci. Misalnya harta dari hasil jualan minuman keras bukanlah merupakan 

tindakan Dharma, sehingga hartanya pun tidak suci. Perusahaan yang 

melakukan bisnis di bidang tersebut setelah memperoleh Surat Keputusan 

Pengampunan Nasional hartanya tetap haram.  

 

Meniadakan Tuhan dan hanya mengejar aspek materialitas merupakan ciri 

utama dari kehidupan modernitas. Dalam kehidupan modernitas, nilai-nilai luhur 

budaya lokal termarjinalkan oleh nilai-nilai logosentrisme (Triyuwono, 2013). 

Logosentrisme dalam kebijakan tax amnesty terlihat dari adanya uang tebusan 

yang dibayar WP untuk  menghapus dosa perpajakannya selama ini. Dosa bisa 

ditebus dengan uang tebusan merupakan bukti nyata bahwa unsur materialitas 

menjadi tujuan utama kebijakan tax amnesty. Pemerintah dalam berbagai media 

dengan tegas dan meyakinkan menyatakan bahwa, jika kebijakan tax amnesty bisa 

berjalan dengan baik pada tahun 2016 sedikitnya pendapatan pajak akan 

bertambah sebesar 60 triliun rupiah tanpa memandang uang itu bersumber dari 

mana. 

Dekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty 

Berdasarkan uraian kami mengenai kebijakan tax amnesty dengan 

logosentrisme yang mengutamakan materialisme dan meniadakan keberadaan 

Tuhan maka pada tahapan ini kami akan mencoba melakukan proses dekonstruksi. 

Sesuai dengan metodologi penelitian ini bahwa kami menggunakan paradigma 

postmodern dengan ciri utamanya adalah dekonstruksi, yang berupaya untuk 

membangun kembali kebijakan tax amnesty dengan tidak merubahnya secara 

keseluruhan, bagian dari kebijakan tax amnesty yang tidak mempertimbangkan 

nilai lokal akan kami dekonstruksi. Alat analisis yang kami gunakan untuk 

mendekonstruksi adalah filosofi tujuan hidup Agama Hindu yaitu Catur Purusha 

Artha. Kebijakan tax amnesty tidak semuanya mengandung unsur yang tidak 
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sesuai dengan karakteristik budaya Bangsa Indonesia, bagian yang tidak sesuai 

saja yang akan kami dekonstruksi. 

Dekonstruksi kami mulai dengan menyusun tema-tema hasil wawancara dan 

analisis kami  pada masing-masing bagian yang terdapat dalam Catur Purusha 

Artha yang diawali dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. 

Dharma 

Kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran adalah nilai-nilai yang terkandung dalam 

Dharma. Jika dikaitkan dengan karakteristik Bangsa Indonesia nilai-nilai ini 

sudah tertanam lama dan sudah terinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Demikian juga dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai yang tergali dari dalam kehidupan 

bermasyarakat dari jaman nenek moyang. Dalam penelitian Darmayasa & 

Aneswari (2016) Dharma diartikan sebagai pengabdian yang dilakukan oleh WP 

untuk mengabdi kepada bangsa dan tanah airnya dengan taat terhadap peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah demikian pula dengan DJP yang seyogyanya 

menyusun kebijakan yang bijak bagi seluruh WP. 

Slogan dari DJP “Orang Bijak Taat Bayar Pajak” merupakan salah satu wujud 

dari kebijakan yang bijak. Namun slogan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk 

kebajikan dalam segala peraturan yang disusun oleh DJP. Dalam RUU Tax 

Amnesty  terdapat tarif tebusan pengampunan pajak yaitu: 2 % untuk pemohon 3 

bulan pertama, 4% untuk pemohon 3 bulan kedua, sedangkan 6 % untuk pemohon 

pada semester dua  yang semuanya dihitung dari selisih nilai aset bersih terhadap 

nilai bersih aset SPT 2014. Tanggapan informan Ibu YRA terhadap tarif tebusan 

tersebut adalah: 

Tarif tebusan pengampunan pajak, namanya amnesty memang harus ada 

treatment khusus, dan terlihat bahwa treatment khususnya adalah tarif yang 

ringan, grade tarif berdasarkan timeframe pengakuan “dosa” untuk “tobat” 

bisa dimanfaatkan oleh WP segera mengajukan Surat Permohonan 

Pengampunan dengan harapan harta bisa dikonsumsi secara rasional.    

   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu YRA, menguatkan analisis kami 

bahwa kebajikan kebijakan DJP sangat terasa memberikan peluang kepada WP 

untuk menghapuskan dosa-dosa WP yang selama ini belum, lupa, atau bahkan 
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sengaja tidak melaporkan hartanya dengan berbagai alasan. Demi kepentingan 

bangsa dan negara kita sebagai WP memang merasa hal ini tidak adil terutama 

bagi WP yang selama ini taat membayar pajak. Namun, Dharma harus 

ditegakkan, sebagai WP yang berlandaskan Dharma harus menaati segala aturan 

dari pemerintah sepanjang aturan tersebut disusun dengan Dharma (kebajikan).   

Artha 

Selisih nilai harta bersih yang akan dilaporkan WP pada saat memanfaatkan 

kebijakan tax amnesty merupakan harta yang belum dilaporkan oleh WP dalam 

SPT Tahun 2014, dengan asumsi bahwa SPT Tahun 2014 sebagai basis 

pengurang. Dalam keyakinan kami, Artha merupakan segala harta benda yang 

bersifat duniawi yang dimiliki WP. Artha tersebut hendaknya diperoleh dengan 

Dharma, namun dalam RUU Tax Amnesty tidak ada penjelasan sedikitpun 

mengenai harta yang lupa, belum, sengaja tidak dilaporkan WP yang akan 

dilaporkannya dalam pemanfaatan kebijakan tax amnesty adalah harta yang 

diperoleh berdasarkan Dharma. Bahkan dalam penjelasan RUU Pengampunan 

Nasional disebutkan bahwa ketentuan fiskal tidak membedakan antara harta yang 

diperoleh dengan usaha halal atau tidak halal (misalnya korupsi). 

Hasil wawancara dengan informan Bapak MY yang terkait dengan harta yang 

diperoleh WP yang nantinya akan dilaporkan pada saat memanfaatkan kebijakan 

tax amnesty yaitu: 

Kalau menurut saya pribadi ga perlu lah dipisahkan. Namanya juga 

pengampunan. Mau halal kek, gak halal kek selama hartanya belum 

dilaporkan mah jadi objek pajak saja. Lagian UU pajak gak pernah itu 

membedakan antara harta yang halal dan tidak halal. Lagian sebagian besar 

pengemplang pajak mana halal sih hartanya??? Mulai dari hasil korupsi kek, 

penggelapan pajak kek banyaklah. 

 

Menyimak jawaban dari informan Bapak MY, kami sedikit merenung, kita 

sadari bahwa tingkat kepatuhan WP pada bangsa tercinta ini relatif rendah. 

Menurut Hidayat (2014) dan InsideTax Magazine - 37 (2016) dalam kisaran 11% 

- 12% yang lebih rendah dari negara berkembang lainnya. Jika kita mengharapkan 

bahwa harta yang dilaporkan adalah harta yang diperoleh berdasarkan Dharma 

maka tidak akan ada harta yang belum dilaporkan, karena Dharma mengajarkan 
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kita untuk taat terhadap segala peraturan pemerintah. Analogi ini kami 

kesampingkan sementara, dengan simpulan memang harta yang akan dilaporkan 

oleh WP yang akan memanfaatkan kebijakan tax amnesty adalah harta yang 

diperoleh tidak berdasarkan Dharma. Simpulan kami mengenai harta tersebut 

tidak berdasarkan Dharma sekaligus menjawab pertanyaan dari penelitian 

Sayidah (2015) yang mencoba mempertanyakan halal atau tidaknya harta yang 

akan di bawa ke Indonesia dari luar negeri oleh WP yang selama ini belum patuh. 

Kama 

Perdebatan terus menerus mengenai kapan sebaiknya kebijakan tax amnesty 

diberlakukan, adil atau tidak bagi seluruh WP, terutama bagi WP yang selama ini 

patuh membayar pajak tidak akan berkesudahan. Kami sangat menyangsikan 

bahwa niat baik dalam artian Dharma yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menarik Artha dari luar negeri atau mendata Artha WP yang selama ini tidak 

terdata tercoreng oleh kepentingan tertentu.  Kama merupakan keinginan atau 

hawa nafsu yang hendaknya dilakukan dengan dasar Dharma. Tidak ada hal yang 

adil di dunia ini karena adil bagi WP patuh tidak akan adil bagi WP tidak patuh 

dan demikian juga sebaliknya. Demikian juga dengan keinginan dan hawa nafsu, 

keinginan semua pihak tidak bisa dipenuhi, mengingat keinginan semua pihak 

tidaklah sama. Demikian juga dengan kebijakan tax amnesty, kebijakan ini tidak 

akan pernah jalan jika pemerintah mengadopsi semua keinginan. Disinilah peran 

penting pemerintah untuk meyakinakan masyarakat bahwa kebijakan tax amnesty 

berdasakan Kama yang berlandaskan Dharma. Artinya adalah bahwa niat dari 

pemerintah menyusun kebijakan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik jangka pendek dan jangak 

panjang yang berlandaskan kebajikan.    

Kebajikan pemerintah harus diwujudkan dalam RUU Tax Amnesty, kebajikan 

pertama yang sudah dituangkan dalam bentuk tarif tebusan pengampunan pajak 

yang mampu menggugah hati WP pengemplang pajak selama ini hendaknya harus 

diikuti dengan kebajikan lainnya. Terdapat tarif tebusan repatriasi dana dari luar 

negeri yaitu: 1% untuk permohonan 3 bulan pertama, 2 % untuk permohonan 3 

bulan kedua, dan 3 % untuk permohonan semester II. Menanggapi tarif tebusan 
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repatriasi harta yang terdapat dalam RUU Tax Amnesty tersebut informan Bapak 

MY menyatakan: 

Untuk tarif pajak sebesar itu menurut saya sangat menarik, karena jauh 

dibawah tarif PPh Pasal 17. Malahan bagi dana repatriasi menurut saya 

sangat kecil sekali. Seolah-olah dana dari para pengemplang pajak yang 

manaruh dananya di luar negeri begitu penting dan terhormat sehingga 

diperlukan tarif khusus yang lebih rendah. Sangat tidak masuk akal kalo tarif 

sebesar itu tidak dimanfaatkan oleh pengemplang pajak, terutama nanti sejak 

2018 mereka tidak akan bisa menghindar dari kewajiban perpajakan karena 

berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI). Ini kesempatan besar 

bagi mereka untuk menghindari sanksi yang lebih besar. 

 

Pandangan dari informan Bapak FD terkait dengan tarif tebusan repatriasi 

harta adalah sebagai berikut: 

Tarif 1%, 2%, dan 3% sangat menarik dan saya akan memanfaatkan 

kebijakan ini, yang penting ada kejelasan ketentuan tentang rentang waktu 

mengenai penempatan dana di Indonesia.  

 

Pandangan dari informan Bapak MY dan Bapak FD menguatkan keyakinan 

kami bahwa niat atau Kama dari pemerintah tidak boleh setengah-setengah dalam 

meluncurkan kebijakan tax amnesty. Pemerintah harus benar-benar bercermin dari 

kegagalan kebijakan tax amnesty yang sudah pernah dilakukan pada tahun 1964 

dan 1984 sesuai dengan hasil temuan Ragimun (2014) pemerintah juga harus 

memperhatikan strategi yang diterapkan oleh negara-negara yang telah berhasil 

menerapkan kebijakan tax amnesty sesuai dengan hasil penelitian Boniello et al. 

(2003); Togler & Schaltegger (2001); Widodo et al. (2010). Hal terpenting yang 

perlu diperhatikan pemerintah terkait dengan kegagalan beberapa negara dalam 

penerapan kebijakan tax amnesty juga harus dihindari mengacu kepada hasil 

penelitian Alm et al. (2009) sehingga tujuan kebijakan tax amnesty bukan hanya 

untuk meningkatkan pendapatan pajak jangka pendek semata.  

Moksa  

Berdasarkan tema-tema yang telah disusun ke dalam masing-masing tujuan 

hidup umat Hindu (Dharma, Artha, dan Kama), selanjutanya adalah proses 

dekonstruksi secara holistik dengan menggabungkan empat tujuan hidup umat 

Hindu menjadi satu alat dekonstruksi kebijakan tax amnesty. Penting diperhatikan 

bahwa masing-masing tujuan hidup umat Hindu merupakan suatu tahapan menuju 
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tujuan hidup Moksa, sehingga tahapan dari Dharma, Artha, dan Kama  harus 

dipahami sebagai tahapan langkah menuju Moksa. Moksa dalam penelitian ini 

kami artikan bukan suatu keadaan dimana Atman (jiwa) kita terlepas dari badan 

(tubuh) yang menyatu dengan pencipta (Tuhan).  Namun, makna Moksa yang 

kami gunakan dalam penelitian ini adalah Moksa menurut Kitab Siva Gita XIII.32 

(Suhardana, 2010:21) yang menyatakan: 

Moksasya na hi vaso ‘sti na gramantaram eva va ajnana hrdaya granthi naso 

moksa iti smrtah 

 

Maknanya adalah Moksa bukanlah suatu tempat tertentu ataupun harus pergi 

ke suatu desa untuk mendapatkannya, tetapi penghancuran noda 

ketidaktahuan yang menyelimuti hati kitalah yang dikenal sebagai Moksa. 

  

Makna ini sesuai dengan pandangan Titib (2006) mengenai Moksa yang 

terdiri dari tiga tingkatan yaitu: 1) Moksa dari keterikatan ajnana (kebodohan), 2) 

Keselamatan lepas dari ragasamksaya (keterikatan), dan 3) Trsnaksaya 

(menghancurkan keduniawian dan kemelekatan indrawi). Makna Moksa yang 

kami gunakan dalam penelitian ini adalah Moksa pada tingkat pertama Moksa 

yang terlepas dari keterikatan kebodohan. Keterikatan kebodohan terkait dengan 

kebijakan tax amnesty dengan pemahaman bahwa kebijakan tax amnesty yang 

memberikan pencerahan kepada seluruh pihak yang terkait dengan kebijakan tax 

amnesty bukan malah membodohi mereka. Dekonstruksi kebijakan tax amnesty 

yang sarat dengan nilai materialisme dan meniadakan keberadaan Tuhan 

dilakukan dengan memasukkan nilai Dharma, Artha, dan Kama menuju tax 

amnesty yang menuju Moksa. 

Hasil dekonstruksi kebijakan tax amnesty adalah: 1) Tarif tebusan 

pengampunan pajak yang relatif memikat WP yang selama ini belum patuh 

merupakan kebijakan pemerintah yang bijak berdasarkan Dharma, 2) Artha bersih 

yang akan dilaporkan oleh WP yang selama ini belum patuh hendaknya dibuatkan 

skema khusus mengenai halal atau tidaknya Artha tesebut. 3) Niat tulus iklas 

(Kama) dari pemerintah dalam meluncurkan kebijakan tax amnesty seyogyanya 

didasarkan kepada niat untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang 

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan untuk memberikan kesempatan 
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kepada pengemplang pajak sebagai sarana untuk mencuci dosa-dosa dengan 

hanya membayar uang tebusan tertentu. 4) Kebijakan tax amnesty hendaknya 

dibangun dengan dasar Kama (niat) yang tulus, terhadap Artha yang “halal” atau 

menjadi “halal” dengan berpijak kepada Dharma (kebijakan) yang memberikan 

pencerahan kepada masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan kesejahteraan 

masyarakat antara jasmani dan rohani. 

Mewujudkan Kepatuhan Sukarela 

Berpijak kepada keyakinan kami mengenai hasil dekonstruksi kebijakan tax 

amnesty berdasarkan karakteristik budaya Bangsa Indonesia dalam hal ini adalah 

tujuan hidup Agama Hindu (Catur Purusha Artha) kami meyakini hasil 

dekonstruksi tersebut mampu menyentuh seluruh WP. Hasil ini tidak 

menitikberatkan terhadap makna keadilan perlakuan terhadap WP patuh maupun 

terhadap WP yang belum patuh. Penekanan hasil ini kami arahkan kepada upaya 

menggugah hati dan perasaan terhadap kecintaan kita pada ibu pertiwi ini. Kami 

menyadari unsur halal atau tidak halal dari harta yang akan direpatriasi dari luar 

negeri belum terjawab dalam hasil dekonstruksi ini, oleh karena itu kami 

menyarankan pemerintah untuk menyusun skema khusus. 

Hasil dekonstruksi kebijakan tax amnesty bertujuan untuk mewujudkan 

kepatuhan sukarela untuk melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan jelas. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa Self Assessmet System 

selama ini belum mempu menumbuhkan kepatuhan sukarela (Belkaoui, 2004; 

Darmayasa & Aneswari, 2015a; Wahyuni, 2011). Upaya yang kami bangun 

dengan dekonstruksi kebijakan tax amnesty adalah untuk menggugah hati seluruh 

WP tentang pentingnya kesadaran untuk berbuat Dharma (bijak) untuk taat 

terhadap peraturan pemerintah dengan niat yang tulus (Kama). Kesadaran yang 

dibangun atas dasar spiritualitas dan religiusitas akan menghasilkan ketulusan 

dalam melakukan pembayaran pajak yang berupaya untuk menekan niat-niat 

buruk untuk melakukan tindakan tax evasion (Fidiana, 2014; Torgler, 2003b; 

Widodo et al., 2010)  

Hasil wawancara kami dengan informan Ibu YRA terkait dengan penyusunan 

database harta yang dilaporkan WP adalah: 
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Tax amnesty ini memiliki mekanisme semacam dua sisi uang logam, yang 

seharusnya berjalan bersinergi. Di satu sisi membangun kesadaran WP dan 

di sisi lain menerapkan “punishment” lebih halus berupa tindakan denda 

dengan persentase yang ringan. Saya berpikir bahwa sebetulnya ada banyak 

pihak yang sedang menunggu RUU Pengampunan Nasional untuk 

melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan. 

 

Pendapat lainnya diungkapkan oleh informan Bapak MA terkait dengan 

kepatuhan pajak setelah WP mengikuti kebijakan tax amnesty.  

Ya bisa, karena laporan WP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional 

sehingga kedepannya WP akan lebih patuh secara sukarela.  

 

Perwujudan kepatuhan sukarela dari seluruh WP harus didukung dengan 

komitmen kuat pemerintah terhadap harta bersih yang akan dilaporkan oleh WP 

yang memanfaatkan kebijakan tax amnesty. Ini merupakan pertaruhan 

kepercayaan WP kepada pemerintah sesuai dengan pernyataan Pardede pada 

Bisnis.com (2016a) dan hasil penelitian (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008; Kogler, 

Muehlbacher, & Kirchler, 2013).  

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

Dekonstruksi kami lakukan dengan memasukkan nilai-nilai luhur masyarakat 

yang merupakan karakteristik Bangsa  Indonesia. Nilai luhur yang kami masukkan 

ke dalam logosentrisme RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) adalah nilai 

luhur yang merupakan tujuan hidup Agama Hindu yaitu Catur Purusha Artha. 

Dharma (kebajikan), Artha (kekayaan yang berdasarkan Dharma), dan Kama 

(niat yang didasarkan oleh Dharma) untuk mewujudkan Moksa (pencerahan) 

kedalam RUU Tax Amnesty. 

Hasil dekonstruksi kebijakan tax amnesty adalah suatu kebijakan yang 

didasarkan oleh niat yang tulus (Kama) untuk meningkatkan pendapatan negara 

dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang 

berlandaskan kebajikan (Dharma) untuk menarik Artha WP dari luar negeri ke 

dalam negeri. Besar harapannya hasil dekonstruksi kebijakan tax amnesty mampu 

mencerahkan hati seluruh WP demi mewujudkan kepatuhan sukarela dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani.      
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Hasil penelitian ini menyarankan kepada semua pihak yang terkait dengan 

kebijakan tax amnesty untuk mendukung proses pengesahan RUU Tax Amnesty. 

Kebijakan yang sudah ditetapkan wajib untuk diikuti dan dilaksanakan sebagai 

perwujudan pelaksanaan Dharma. Besar harapan kami kepada pemerintah dan 

DPR untuk memperhatikan nilai-nilai karakteristik bangsa kita yang wajib dimuat 

dalam kebijakan tax amnesty, sehingga kebijakan tersebut mampu menggugah 

hati seluruh WP demi membangun kepatuhan sukarela.   

Keterbatasan dari penelitian ini adalah belum mewawancarai pihak yang 

terkait langsung dengan penyusunan RUU Tax Amnesty baik dari pemerintah 

maupun DPR.  Penelitian ini adalah penelitian awal mengenai kebijakan tax 

amnesty mengingat sampai dengan penelitian ini disusun, kebijakan tersebut 

belum disahkan. Diperlukan penelitian lanjutan setelah disahkannya kebijakan tax 

amnesty untuk menjawab secara mendalam apakah kebijakan tax amnesty mampu 

meningkatkan kepatuhan WP secara sukarela.  
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