
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah pendapatan terbesar untuk Negara Indonesia dibandingkan 

dengan pendapatan negara dari Indonesia sektor lainnya. Lima tahun berturut-

turut sektor perpajakan telah memberikan kontribusi pendapatan negara sekitar 

80%. Sebenarnya, pajak telah memberikan kontribusi pendapatan yang besar, 

tetapi kebutuhan pembangunan di Indonesia terus meningkat dan tentunya 

membutuhkan lebih banyak dana. Kebutuhan yang meningkat membutuhkan 

strategi spesifik untuk mencapai target penerimaan negara dalam waktu sesingkat 

mungkin. Dengan posisi yang sedemikian penting itu pajak merupakan langkah 

penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara.
5
 Dalam 

struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.  

Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembiayaan negara dan 

pembangunan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber 

penerimaan negara untuk membiayai segala macam pembangunan negara dapat 

berasal dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan 

bukan pajak meliputi kekayaan alam, dan sumber-sumber bukan pajak lainnya. 

                                                           
5
 Ramadhani Indah Sari, Dian Anita Nuswantara, 2017, The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to 

Taxpayer Compliance, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 9, No. 2, pp. 176-183, p-ISSN 2085-4277 | e-ISSN 

2502-6224 http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda, hlm.166. 
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Sedangkan penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan 

penerimaan pajak internasional. 

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting dalam memenuhi target 

penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan itu penting karena sistem 

perpajakan di Indonesia merangkul diri sendiri dalam sistem penilaian, di mana 

semua proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan oleh Wajib 

Pajak itu sendiri. Sistem penilaian diri memberi kepercayaan penuh kepada 

masyarakat dan menjadi tugas berat bagi pemerintah jika masyarakat tidak 

mematuhinya. Jika memang tidak dipatuhi atau publik tidak membayar pajak 

sesuai dengan peraturan perpajakan, maka penerimaan negara sulit dicapai secara 

maksimal.
6
 

Pemungutan pajak membutuhkan peran aktif dari petugas perpajakan, juga 

dituntut kesadaran dari wajib pajak. Penyebab kurangnya kesadaran dalam 

membayar pajak salah satunya adalah asas perpajakan yaitu hasil pemungutan 

pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini 

terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang 

yang dikeluarkan untuk membayar pajak.
7
 Pemungutan pajak mengurangi 

penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan 

masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui 

pengeluaran - pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang 

                                                           
6 Ibid. hlm.166. 

7
 Hardiningsih, Pancawati., 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, 

Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1. hlm.126. 
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akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto, dapat dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan 

dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib 

pajak.
8
 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan pasti berbeda-beda dari setiap individu. 

Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto, salah satu faktor utama kepatuhan wajib 

pajak adalah pengetahuan perpajakan, tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak 

akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan keadilan perpajakan dimana wajib pajak akan patuh jika mereka merasa 

sistem pemungutan pajak yang diberlakukan sesuai dengan asas keadilan. 

Menurut Carolina, pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat 

digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan 

untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajibannya di bidang perpajakan.
9
 

                                                           
8
 Ibid. hlm. 126. 

9
 Ibid. hlm. 127. 

Penyanderaan (Gijzeling) terhadap…, Bifi Kartika Buana Aji, Fakultas Hukum UMP, 2019



4 

 

Kasus penunggakan pajak diantaranya ada di Cilacap, pada tanggal 20 

Desember 2016, Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II 

bersama dengan KPP Pratama Cilacap telah melakukan eksekusi penyanderaan 

atau gijzeling terhadap penunggak pajak BH, Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

tercatat mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp. 839.022.023,-. Penyanderaan ini 

dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan dan 

merupakan penyanderaan ketiga yang dilakukan di wilayah kerja Kantor wilayah 

Direktorat Pajak Jawa Tengah II di tahun 2016. Dalam melakukan penyanderaan, 

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II bekerjasama dengan 

Disriskrimsus Polda Jateng dan Lembaga Permasyarakatan Batu 

Nusakambangan.
10

 

Tindakan gijzeling dilakukan selain untuk memberikan efek jera (deterrent 

effect), juga untuk menjawab tantangan optimalisasi pengamanan penerimaan 

negara melalui gijzeling oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan tindakan 

penyanderaan yang dilakukan pada prinsipnya tidak menghapuskan utang pajak 

dari penunggak pajak kecuali jika penunggak pajak melakukan pembayaran 

terhadap utang pajaknya. 

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan iktikad 

baik dari Wajib Pajak, semakin baik dan nyata iktikad Wajib Pajak untuk 

melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard 

collection) dengan penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan maupun 

penyanderaan dapat dihindari oleh Wajib Pajak. 

                                                           
10

http://origin-www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-jateng-ii-dan-kpp-pratama-cilacap-sandera-penunggak-

pajak-rp-839-juta diakses November 2018. 
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Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan turut 

mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Handayani, 

di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara 

mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk kesehatan gratis, 

pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan 

secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa 

mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh 

pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar 

pajak akan terkikis. 

Dalam pandangan Islam, pajak memang bukan kewajiban agama selayaknya 

zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila enggan membayarnya. 

Pajak merupakan salah satu bentuk ijtihad baru guna mewujudkan kemaslahatan 

baik bagi masyarakat maupun negara. Walaupun keberadaan pajak diperbolehkan 

oleh beberapa ulama, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan 

yang dibenarkan. Pemungutan pajak dalam Islam menekankan aspek kehati-hatian 

dan keadilan. Pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang 

ekonomi.  

Pajak termasuk keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang 

digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk 

kepentingan umum. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, 

infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan 

tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan 
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untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.
11

 Berdasarkan uraian di 

atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini yang akan lebih lanjut dituangkan 

dalam sebuah skripsi dengan judul ”PENYANDERAAN (GIJZELING) 

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak yang 

menunggak pajak dalam perspektif hukum Islam? 

2. Mengapa penyanderaan pajak digunakan terhadap wajib pajak yang 

menunggak pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib 

pajak yang menunggak pajak dalam perspektif hukum Islam. 

2. Mengetahui dan menganalisis alasan penyanderaan pajak digunakan 

terhadap wajib pajak yang menunggak pajak. 

  

                                                           
11 Gusfahmi, 2011, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 131. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pikiran 

untuk menemukan pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Diharapkan 

juga dapat bermanfaat di kalangan akademisi dan para pembaca pada 

umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang 

tertarik pada masalah hukum pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan 

hukum yang lebih baik. 
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