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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Rumusan 

Masalah 

Simpulan 

Penelitian 

1. Paradhita 

Octivia 

Anggun 

Permana 

Efektivitas 

Penagihan Pajak 

Dengan Surat 

Paksa, Penyitaan 

Dan Gijzeling 

Untuk Optimalisasi 

Penerimaan 

 

Apakah 

penagihan pajak 

berbasis Surat 

Paksa, 

Penyitaan dan 

Gijzeling efektif 

sebagai upaya 

optimalisasi 

penerimaan 

pajak ? 

 

penagihan pajak 

dengan surat 

paksa mengalami 

peningkatan baik 

dari segi jumlah 

lembar surat yang 

diterbitkan 

maupun nilai 

nominalnya. 

Pelaksanaan 

penagihan pajak 

dengan penyitaan 

mengalami 

penurunan dari 

segi jumlah 

lembar surat yang 

diterbitkan. 

Penagihan pajak 

dengan surat 

paksa dan 

penyitaan di 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Surabaya 

Sawahan 

tergolong tidak 

efektif menurut 

klasifikasi 

pengukuran 

efektivitas yang 

sudah ditentukan 

yakni tidak 
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mencapai 100% 

baik ditinjau dari 

jumlah lembar 

surat yang 

diterbitkan 

maupun nilai 

nominal yang 

tertera dalam 

Surat Paksa dan 

Penyitaan. 

2. Norma R.K.Z, 

Budi 

Ispriyarso, 

F.C, Susila 

Adiyanta 

Penagihan Pajak 

Dengan 

Menggunakan 

Sandera Pajak di 

Lingkungan Kerja 

Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Tengah 

dan Kantor 

Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa 

Tengah II 

1. Mengapa 

sandera pajak 

digunakan 

untuk penagihan 

pajak di 

lingkungan 

kerja Kantor 

wilayah 

Direktorat 

Jenderal Pajak 

Jawa Tengah I 

dan Kantor 

wilayah 

Direktorat 

Jenderal Pajak 

Jawa Tengan II? 

2. 

Bagaimanakah 

implementasi 

penagihan pajak 

melalui sandera 

pajak di 

lingkungan 

Kantor wilayah  

Jawa Tengah I 

dan Kantor 

wilayah 

Direktorat 

Jenderal Pajak 

Jawa Tengah II? 

3. Hambatan 

Kantor wilayah  

Direktorat 

Jenderal Pajak I 

dan Kantor 

wilayah 

Direktorat 

Jenderal Pajak II 

menggunakan 

sandera (gijzeling) 

pajak dalam 

penagihan pajak 

karena beberapa 

alasan yaitu:  

a) wajib pajak / 

penanggung pajak 

mempunyai 

kemampuan tetapi 

tidak ada iktikad 

baik untuk 

melunasi utang 

pajaknya;  

b) upaya / 

tindakan 

penagihan sudah 

dilaksanakan 

secara maksimal; 

c) wajib pajak / 

penanggung pajak 

melakukan 

berbagai upaya  

menghindar untuk 

melakukan 
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apa saja yang 

muncul dalam 

penagihan pajak 

melalui sandera 

pajak terhadap 

penanggung 

pajak? 

pelunasan hutang 

pajak. 

Pelaksanaan 

penagihan pajak 

melalui sandera 

pajak (Gijzeling) 

masih mengalami 

hambatan-

hambatan yang 

dialami oleh 

pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

3. Rini Irianti 

Sundary 

Kebijakan 

Menerapkan 

”Lembaga Paksa 

Badan (Gijzeling)” 

Dalam Rangka 

Penegakan Hukum 

Pajak Dalam 

Perspektif Hak 

Asasi  Manusia dan 

Hukum Islam 

1. Apa yang 

melatarbelakang

i diterapkannya 

kembali 

lembaga 

gijzeling  dalam 

hukum pajak?  

2. 

Bagaimanakah  

kebijakan 

penerapan  

gijzeling 

tersebut jika 

dilihat dari 

perspektif  hak 

asasi manusia?  

3. Bagaimana 

pula  prinsip 

hukum  Islam 

memandang 

lembaga “paksa 

badan” dalam 

penyelesaian 

utang pajak ? 

1. Lembaga paksa 

badan dalam 

hukum pajak 

dilatarbelakangi 

oleh adanya 

kepentingan 

negara untuk 

mencairkan 

tunggakan-

tunggakan utang 

pajak. 

2. Ditinjau dari 

perspektif HAM, 

paksa badan pada 

dasarnya adalah 

perampasan  hak 

kemerdekaan 

seseorang. Tetapi 

berkaitan dengan 

debitur yang 

beriktikad tidak 

baik, paksa badan 

dapat diterapkan 

asal  dengan 

persyaratan yang 

jelas.  

3. Lembaga paksa 

badan menurut 
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hukum Islam 

dapat dibenarkan 

kepada debitur 

yang mampu 

tetapi beriktikad 

tidak baik, dengan 

tetap 

memperhatikan 

prinsip-prinsip 

etika penyelesaian 

utang piutang 

menurut hukum 

Islam yang 

berlandaskan Al-

Qur’an dan 

Hadist. 

Dari tabel diatas penulis dapat memberi kesimpulan bahwa penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat adanya persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah antara hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas mengenai perpajakan 

khususnya pada penyanderaan (Gijzeling) dalam perpajakan. Perbedaannnya hasil 

penelitian terdahulu ada yang menggunakan perspektif hak asasi manusia, yang 

menjelaskan mengenai gijzeling pada dasarnya adalah perampasan hak 

kemerdekaan seseorang. Tetapi berkaitan dengan debitur yang beriktikad tidak 

baik. Tindakan tersebut dapat dilakukan asalkan ada alasan yang jelas dan 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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B. Landasan Teori 

1. Pajak Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan Umum Perpajakan 

a) Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan 

pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan 

negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Proyek pembangunan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan 

bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah 

dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat pun 

akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan 

sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, 

pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana 

kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.
12

 

Pajak dalam bahasa Inggris disebut: tax ; dalam bahasa Perancis 

disebut: import contribution, taxe, droit ; dalam bahasa Jerman disebut 

Steuer, Abgabe, Gebuhr ; dalam bahasa Spanyol disebut impuesto 

contribution, tributo, gravamen, tasa dan dalam bahasa Belanda disebut 

belasting. Menurut P. J. A. Andriani merumuskan Pajak adalah iuran 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

                                                           
12 Khoirul Hidayah Dan Mudawamah, 2015, Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia Kajian Peraturan 

Perundang-Undangan Dan Integrasi Islam, Malang: Uin-Maliki Press, hlm.1. 
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
13

  

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
14

 Menurut 

Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau 

barang, yang dapat dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
15

 

Pajak yang termasuk ke dalam hukum pajak yang juga disebut 

hukum fiskal, adalah keseluruhan peraturan yang berisi tentang 

wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seorang dan 

menyerahkannya kembali pada masyarakat melalui kas negara, sehingga 

merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum 

antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang 

berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).
16

 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka (1) pajak adalah: 

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan 

                                                           
13 Nurmantu safri, 2003, pengantar perpajakan, Jakarta: granit, hlm. 12. 

14 Mardiasmo, 2008, perpajakan, Yogyakarta: ANDI, hlm. 1. 

15 Abdul Aziz, pengantar hukum pajak, Purwokerto, hlm: 18. 

16 Santoso Brotodiharjo, 1986, pengantar ilmu hukum pajak, Bandung: PT.Eresco,hlm. 1. 
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yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

b) Unsur-unsur Pajak 

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan 

kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam 

upaya pembiayaan pembangunan nasional, dalam pemahaman simpel 

yakni iuran dari rakyat kepada kas negara. Kewajiban perpajakan setiap 

warga negara diatur dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan 

pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri atau unsur 

pokok yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:
17

 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang 

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak 

harus didasarkan pada peraturan Perundang-undangan. Pada 

hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, dan pajak 

merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tanpa 

ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan 

kekayaan yang demikian itu, hanya dapat berupa perampasan atau 

perampokan. Oleh karena itu supaya peralihan kekayaan dari rakyat 

kepada pemerintah tidak dikatakan perampasan atau perampokan, 

maka disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan harus melalui 

                                                           
17

 Rohmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: PT. Refika 

Aditama, hlm. 8. 
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persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. 

Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu Undang-undang 

yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban 

perpajakan.
 

2. Pajak dapat dipaksakan 

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, maka berdasarkan 

undang- undang, wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh 

pemerintah. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksa wajib pajak 

untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

3. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

Dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, 

mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan dan 

fungsi penegakan keadilan, pemerintah membutuhkan dana untuk 

pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak 

itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-

kegiatannya. 

4. Tidak dapat ditunjukannya kontra prestasi secara langsung 

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung secara 

individual dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. 

Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-

bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti adanya pembangunan 

sarana dan prasarana untuk masyarakat umum. 
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c) Fungsi Pajak 

Pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut Ilyas dan Burton, 

pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu18:  

(a) Fungsi Penerimaan atau Fungsi budgeter (anggaran) 

Pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan 

negara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin 

dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan 

digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah;  

(b) Fungsi Mengatur atau Fungsi regulerend 

Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk 

mencapai tujuan tertentu. Pajak dalam fungsi ini dimaksudkan 

sebagai upaya pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan 

bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor 

swasta. Fungsi regulerend ini disebut sebagai fungsi tambahan 

karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
19

 

(c) Fungsi Demokrasi 

Suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong-

royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi 

                                                           
18

 Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2010, Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 35. 

19 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu, Jakarta: 

Prenada Media group, hlm. 26. 

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



17 

 

kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak 

seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. 

(d) Fungsi Redistribusi 

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan 

keadilan masyarakat.  

c) Pengertian Wajib Pajak 

Sistem Pemungutan Pajak terbagi menjadi tiga yaitu, Withholding tax system, 

Self assessment system, Official assessment system. Sistem pemungutan pajak 

yang pertama adalah Withholding tax system adalah sistim yang wewenang berada 

di pihak ketiga yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan untuk melaksanakan 

pemotongan dan pemungutan pajak. Utang pajak timbul tanpa menunggu surat 

ketetapan pajak. Sistem pemungutan pajak yang kedua adalah Official assessment 

system, yaitu sistim yang wewenang berada ditangan pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak bersifat pasif (hanya 

menunggu). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

Sistim pemungutan pajak yang terakhir adalah Self assessment system, yaitu 

wewenang berada ditangan wajib pajak untuk menentukan pajaknya sendiri, wajib 

pajak bersifat aktif (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar). Utang pajak timbul tanpa menunggu 

surat ketetapan pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan 

adalah Self Assessment System. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 
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Pasal 1 angka (2) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan 

Wajib Pajak adalah:  

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan 

perpajakan”. 

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, 

yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang PPh tahun 1984 

yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan (PPh), menerima atau memperoleh penghasilan kena 

pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri.
20

 Pengertian wajib pajak diatas juga mengemukakan 

mengenai orang pribadi atau badan. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 

2009 Pasal 1 angka (4) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

pengertian badan adalah:  

“sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara 

atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apaupun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, pengumpulan, yayasan, organisasi 

masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.  

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

terdapat pengertian juga mengenai penanggung pajak, sesuai dengan Undang-

                                                           
20

 Sani Imam Santoso, 2014, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling, Jakarta: Penaku, 

hlm. 122. 
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undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka (28) tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Penanggung Pajak adalah:  

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 

jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan”. 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 32 ayat (1) tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa dalam menjalakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

wajib pajak diwakili dalam hal:  

a. Badan oleh pengurus;
21

 

b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;  

c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk 

melakukan pemberesan; 

d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;  

e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau  

f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan 

oleh wali atau pengampunya. 

                                                           
21 Dalam Pasal 32 ayat (4) ditegaskan bahwa pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 

ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan 
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Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami 

peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang 

tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan 

demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak 

sendiri.
22

 

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Uumum Perpajakan “Setiap 

wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada 

adanya surat ketetapan pajak”. Self Assessment System memungkinkan potensi 

adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik 

akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak 

atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat tidak semua sadar hukum untuk 

membayar pajak. Adapula beberapa masyarakat yang bersikap apatis terhadap 

pentingnya membayar pajak.  

Negara terkadang kesulitan melakukan pemungutan pajak kepada wajib 

pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah memberi 

jangka waktu untuk melunasi pembayaran pajak dengan memberikan surat 

pemberitahuan dahulu melalui surat pemberitahuan pajak, namun mereka tetap 

tidak mau membayar pajak padahal mereka mampu membayarnya. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi 

pembinaan dan pengawasannya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam 

                                                           
22 Widi Widodo, 2010, Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak, Bandung: Alfabeta, hlm.148. 
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penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif adalah dengan 

memberlakukan kebijakan gijzeling.
23

  

                                                           
23

 Khoirul Hidayah Dan Mudawamah, 2015, Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia Kajian Peraturan 

Perundang-Undangan Dan Integrasi Islam, Malang: Uin-Maliki Press, hlm.3. 
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2. Penyanderaan (Gijzeling) dalam Undang-undang 

Pada awalnya, gijzeling di Indonesia diterapkan dalam hukum perdata. 

Gijzeling dalam hukum perdata dikenakan kepada orang yang berhutang agar 

memenuhi kewajibannya membayar utang yang harus dia bayar. Gijzeling 

berasal dari bahasa Belanda yang berarti sandera atau penyanderaan.
24

 

Selanjutnya, mengingat banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar 

pajak, maka penerapan gijzeling dirasa perlu untuk memberikan ketegasan 

kepada para penunggak pajak. Penerapan gijzeling diterapkan sebagai 

langkah efektif untuk memaksa wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera 

melunasi utang pajaknya. 

Dalam hukum pajak, penyanderaan disebut dengan istilah gijzeling. 

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka (21), yang dimaksud dengan 

penyanderaan adalah “Pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung 

Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu”. Sedangkan yang 

dimaksud tempat tertentu adalah:  

1. Tertutup dan terasing dari masyarakat  

2. Mempunyai fasilitas terbatas  

3. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
25

 

                                                           
24 Sulis astuti, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyanderaan bagi Penunggak Pajak 

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati), Skripsi, hlm.44. 

25 Ibid. hlm.47. 
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Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah yang bersifat 

teknis dan baku yang digunakan dalam pelaksanaan penyanderaan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi 

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan 

perundang-undangan.  

Gijzeling dalam hal penagihan pajak pada awalnya diatur dalam Undang-

undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan 

menggunakan Surat Paksa. Keberadaan gijzeling tidak pernah dipakai lagi 

sejak dicabut oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 

tertanggal 22 Januari 1964. Pertimbangan pencabutan peraturan tersebut 

adalah rasa keadilan dan perikemanusiaan. Kemudian pada tanggal 1 

Desember 1975 diperkuat melalui SEMA Nomor 4 Tahun 1975. Untuk 

menghormati SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975, 

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Pj.4/1979 

yang menyatakan penggunaan gijzeling dalam penagihan utang pajak 

diberhentikan.
26

  

Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 

MA/Pemb/0109/1984 tertanggal 11 Januari 1984 tentang Penegasan 

Pencairan Kembali Lembaga Sandera dalam Kaitannya dengan Efesiensi dan 

Kelancaran Penagihan Pajak untuk Kepentingan Negara. dalam SEMA 

tersebut menegaskan bahwa gijzeling yang dilarang adalah dalam hal 

                                                           
26 Wirawan Ilyas B, dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 95.  
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eksekusi perdata yang tidak mempunyai barang lagi. Dalam pokok 

pengaturan HIR (Herziene Inlandsch Reglement) Pasal 209 dan 210 bahwa 

jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan 

keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk 

menjalankan surat sita untuk menyandera debitur. 

Direktorat Jenderal Pajak kemudian menghidupkan kembali mengenai 

penyanderaan (gijzeling) dalam penagihan pajak melalui Surat Edaran Nomor 

SE 12PJ.62/1984 tanggal 4 Juli 1984. Pengaturan penyanderaan terakhir kali 

diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2000.
27

 Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan 

juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-

syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.  

Syarat kuantitatif yakni Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-

kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan iktikad 

baiknya dalam melunasi utang pajak.
28

 Istilah utang pajak digunakan dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) dengan 

pengertian: “Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk 

sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 

                                                           
27 Santoso, Sani Imam. 2014. Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling. Jakarta: Penaku, hlm 163. 

28
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 33 

ayat (1) 
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surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan Perundang-

undangan perpajakan.” 

Syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan iktikad baik Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, serta telah 

dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan Surat Paksa tetapi tidak ada 

iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan Pasal 3 huruf d 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 218/PJ/2003 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama 

Baik Penanggung Pajak yang disandera, bahwa Penanggung Pajak 

diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi: 

1. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang 

pajak; 

2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi 

utang pajak baik sekaligus maupun angsuran; 

3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk 

melunasi utang pajak; 

4. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya atau berniat untuk itu; 

5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki 

atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau 

mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang 

dilakukannya di Indonesia; 
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6. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau 

menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, 

atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 

Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa 

diberitahukan kepada wajib pajak, dan telah mendapat izin tertulis dari 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, wajib pajak tersebut dapat 

dilakukan penyanderaan atau gijzeling.
29

 Persyaratan izin penyanderaan 

dari Menteri Keuangan atau gubernur dimaksudkan agar penyanderaan 

dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, pejabat tidak 

boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum mendapat izin 

tertulis dari Menteri Keuangan. 

3. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam 

Masyarakat muslim di negara tertentu mempunyai pemahaman dan 

praktik hukum Islam yang sedikit berbeda antara satu dengan lainnya. 

Perbedaan itu lebih disebabkan karena cara pandang dan penafsiran terhadap 

sumber ajaran Islam yang berbeda atau karena kondisi obyektif masing-

masing yang memang berbeda. Disinilah diperlukan adanya “ijtihad”, 

terutama oleh para ahli hukumnya, yakni menggali hukum yang hidup dalam 

masyarakat dan mempraktikkannya dalam kasus konkret, asal tidak 

                                                           
29

 Mudawamah, 2014, Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum 

Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ulul Albab, Volume 15, No.2, hlm. 245-246. 
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bertentangan dengan prinsip dan jiwa ajaran dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan 

Hadits. 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, persentasenya 

mencapai 80%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. 

Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, sebagai warga negara 

Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang sudah 

memenuhi syarat, karena telah dibuat Undang-undang yang mewajibkan hal 

tersebut. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban bernegara 

dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-undang perpajakan, 

membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak 

dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta 

terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
30

 

Padanan kata yang paling tepat untuk Pajak adalah Dhariibah 

بة) ضري  yang artinya beban. Alasan mengapa disebut Dharibah (beban) ,(ال

adalah karena pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu’) bagi 

kaum Muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan 

sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat.31 Secara etimologi, Dharibah, 

yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: 

                                                           
30

 Nur Kholis, Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia. [online]. 

Tersedia:http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-

indonesia/.  

31
Gusfahmi, Pajak Menurut Syari‟ah. [online]. Tersedia: 

http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah, diakses 12 Juli  2019. 

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

http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/
http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/
http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah


28 

 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau 

membebankan, dan lain-lain. Kata “dharibah” memang mempunyai banyak 

arti, namun mayoritas ulama menggunakan kata “dharibah” untuk 

menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban.32  

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan keuangan publik atau sumber 

pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan 

Negara dan masyarakat secara umum. Jika sumber-sumber utama 

pendapatan negara seperti infaq, zakat, sedekah, ghanimah (harta yang 

diperoleh dari rampasan perang) dan lain-lain tidak mampu memenuhi 

kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai 

pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas 

Negara. 

Pajak memang bukan kewajiban agama seperti zakat yang memang 

diwajibkan dan akan berdosa bila tidak membayarnya. Pajak merupakan 

salah satu bentuk ijtihad guna mewujudkan kemaslahatan baik bagi 

masyarakat dan negara. Sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan 

ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang tersendiri.  

Ada juga ulama atau ekonom Muslim dalam berbagai literatur 

menyebut pajak dengan padanan kata/istilah Kharaj (pajak tanah) atau ‘Ushr 

(bea masuk) selain Jizyah (upeti).33 Dalam sejarah perkembangan ekonomi 

                                                           
32 Ibid. 

33 Gusfahmi, 2011, Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.28. 
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Islam, dikenal adanya pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan 

negara. Secara garis besar, pajak dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut:  
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1. Jizyah  

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim 

sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, 

serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam.34 

Adanya jizyah ini berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 

29: 

خِ  َْ ِو ا ْى َ ٍ بنْ ِ ََل ب ِ َو بَّللَّ ٌَ بِ ُى ن ِي ُْؤ ٍَ ََل ٌ ٌ َّرِ ُىا ان ه ِ بت ب قَ ٌَ َي ى يُ سِّ َُح ََل ٌ سِ َو

بَة  تَ كِ ُىا انْ ُوت ٍَ أ ٌ ِر َّ ٍَ ان قِّ ِي َح ٍَ انْ ٌ ٌَ ِد ُى ٌن دِ ََل ٌَ ُهُ َو ىن صُ َز ُ َو َو َّللاَّ سَّ َح

 ٌَ و ُس هُْى َصبِغ دٍ َو ٌَ ٍْ تَ َع ٌَ ْز ِج طُىا انْ ُْع َّٰى ٌ ت  َح

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 
dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak 
beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) 
yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar 
jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” 

Ketentuan jizyah diatur seadil-adilnya, ini hanya diwajibkan bagi 

laki-laki, tidak bagi wanita dan anak-anak. Juga disesuaikan dengan 

tingkat ekonomi rakyat, pada masyarakat non muslim dikenakan 48 

dirham untuk kelas atas, 48 dirham untuk kelas menengah, dan 12 

dirham untuk kelas bawah. Semua itu hanya dipungut satu kali dalam 

setahun.35 Jizyah tersebut wajib dikenakan kepada orang-orang non 

                                                           
34

 Jusmaliani, dkk., 2005, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 155. 

35 Nurul Huda dan Ahmad Muti, 2011, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf), 

Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm.102. 
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muslim yang tetap pada kepercayaannya, namun jika mereka memeluk 

Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur dari mereka. 

2. Kharâj  

Kharâj menurut bahasa berarti al-khara’ (sewa) dan al-ghullah 

(hasil), sedangkan menurut istilah adalah hak yang diberikan oleh Allah 

kepada kaum muslimin dari kaum kafir. Tanah tersebut merupakan 

rampasan dari kaum kafir dengan cara perang maupun damai. Jika 

mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah 

mereka kharâjiyyah (wajib dipungut pajak).36 Kharâj merupakan pajak 

atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukkan 

harus membayar kepada negara Islam. Kharâj ibarat penyewa atau 

pemegang kontrak atas tanah atau pengelola membayar pajak kepada 

kepemilikannya.37 

Adapun dasar kharaj ini terdapat QS. Al-Mukminun ayat 72: 

                                                                                       

Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah 

dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang 

Paling Baik”. Kharâj dikenakan pada tanah dan hasil tanah yang 

terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik 

itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, 

                                                           
36

 Ibid., hlm. 77. 

37 Gusfahmi, Op. Cit., hlm. 109. 
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budak, Muslim ataupun non-Muslim. Kharâj dikenakan atas seluruh 

tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota 

pasukan. Adapun penentuan kharâj didasarkan pada:38 

1) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah  

2) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah  

3) Jenis irigasi  

4) Ketentuan besarnya kharâj ini sama dengan ‘ushr 

3. ‘Ushr  

‘Ushr yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor impor). 

‘Ushr dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke Negara 

Islam itu sendiri.39 Alasan di balik pembebanan ‘Ushr ini adalah karena 

para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh di wilayah 

harb.40 Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mewajibkan pajak bea cukai 

kepada siapa saja termasuk muslim yang melintas dengan barang 

dagangan.‘Ushr digunakan untuk menutupi kerugian negara akibat 

pemungutan yang dilakukan oleh negara kafir, pemanfaatan institusi 

umum, dimana institusi ini dibiayai dari Baitul Mal.  

                                                           
38

 Jusmaliani, dkk., 2005, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 157.  

39 Ibid., hlm. 160. 

40 Gusfahmi, Op. Cit., hlm. 113. 
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Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang 

melintasi wilayah Islam dengan darul harb. Tempat berlangsungnya 

pemungutan ‘Ushr adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu 

masuk maupun pintu keluar. Ada perbedaan mengenai tingkat 

ukurannya. Tingkat ukuran yang paling umum adalah 2,5 % untuk 

pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi dan 10% untuk kafir harbi, 

dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. ‘Ushr dikumulkan 

dari barang-barang sekali setahun.41 

Pajak dalam islam dalam peraturannya termasuk ke dalam Jarimah 

ta’zir. Menurut Wahbah Zuhaili, ta’zir adalah hukuman yang bentuk dan 

ukurannya tidak ditentukan oleh syara’, akan tetapi syara’ memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk 

hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan 

oleh pelaku dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu 

dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai 

dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan 

kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.42 Dalam hal ini, 

hukuman ta’zir merupakan kewenangan pemerintah (waliyyul amri) 

sepenuhnya atau wakilnya. Dengan kata lain, hukuman ta’zir merupakan 
                                                           
41 Nur Chamid, 2010, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 

86. 

42
 Wahbah Zuhaili, 2011, Fiqh Islam 7. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.  Jakarta: Gema 

Insani, hlm. 259. 
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tindakan edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana 

atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan 

oleh syara’ atau kepastian hukumnya belum ada.43 

Kriteria perbuatan yang dapat dikenakan ta’zir memang tidak 

ditentukan secara pasti karena tidak ditentukan saksinya dalam nash. 

Perbuatan yang dapat dikenakan ta’zir cukup luas cakupannya, yaitu 

pelanggaran atau kemaksiatan selain hudud dan jinayat. Ciri-ciri tindak 

pidana ta’zir adalah sebagai berikut:44  

1) Landasan hukumnya didasarkan pada ijmak.  

2) Mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan yang tidak 

diancam dengan hukuman hudud maupun qishas.  

3) Ta’zir dikenakan pada kasus-kasus yang belum ditetapkan 

ukuran sanksinya dalam syara’.  

4) Hukuman ta’zir ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim).  

5) Ta’zir dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

Berdasarkan beberapa ciri hukuman ta’zir di atas, secara garis besar 

dapat dikelompokkan bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai 

oleh hukuman ta’zir, yaitu sebagai berikut:  

                                                           
43 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. A. Ali., 1994, Fikih Sunnah Jilid 10, Bandung: Al Ma’arif, hlm. 151. 

44 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 259. 
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1) Tindak pidana hudud dan tindak pidana qishas yang syubhat, 

atau tidak jelas, atau tidak mememuhi syarat. Contohnya 

percobaan pencurian, percobaan perzinaan, dan lain-lain.  

2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al Qur’an 

dan Hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya 

penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan 

babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya. 

3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh 

Ulil Amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi 

kemaslahatan umum. Perbuatan-perbuatan Contoh 

pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah 

ditetapkan, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain 

sebagainya.45 

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa hukuman ta’zir tidak 

ditentukan syara’ dan menjadi kewenangan ulil amri untuk 

menentukannya. Oleh sebab itu, jenis hukuman ta’zir terhadap pelaku 

sangat beragam sesuai dengan kebijakan penguasa. Adapun bentuk-

bentuk hukuman ta’zir adalah seperti, hukuman ta’zir dalam bentuk 

sebagai berikut:  

1) Teguran dan peringatan keras. 

                                                           
45

 Asadullah Al Faruq, 2009, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.55. 
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Teguran atau peringatan keras dilakukan di luar persidangan. 

Teguran ataupun peringatan keras tersebut dilakukan dengan 

mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya 

kepada pelaku. Peringatan keras merupakan hukuman bagi 

perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk tidak terlalu 

berbahaya. Apabila pelaku perbuatan pelaku cukup 

membahayakan, maka pelaku dapat dipanggil ke dalam sidang 

untuk diberi peringatan keras yang diucapkan langsung oleh 

hakim.46 

  

                                                           
46 Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Sukses Offset, hlm. 211. 
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2) Celaan (taubikh) 

Celaan (taubikh) yaitu mencela pelaku dengan kata-kata 

yang diharapkan pelaku segera menyesal karena telah melakukan 

perbuatan yang tidak baik.47 Hal ini seperti yang pernah 

dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan bahwa seorang hamba 

sahaya berkulit hitam mengadukan Abdurrahman ibn Auf marah 

dan menghina hamba sahaya tersebut dengan kata-kata yang 

artinya wahai anak yang hitam kelam! Mendengar kata-kata 

tersebut Rasulullah marah dan mengangkat tangannya sambil 

bersabda48: “Tidak ada kekuasaan bagi orang kulit putih terhadap 

orang kulit hitam kecuali dengan hak”. 

3) Pukulan / Jilid  

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum 

menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Ketentuan 

umum mengenai hukuman jilid bagi pelaku tindak pidana ta’zir 

adalah tidak boleh melebihi sepuluh kali atau sepuluh pukulan.49 

Hal ini berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Jabir, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada sanksi dengan sepuluh kali 

pukulan, kecuali pada had dari hudud” (HR. Bukhari).  

                                                           
47

 Asadullah Al Faruq, 2009, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta:  Ghalia 

Indonesia, hlm. 82.  
48 Makhrus Munajat, Op. Cit., hlm. 213. 

49
 Asadullah Al Faruq, Op. Cit., hlm. 79. 
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4) Penahanan atau penjara  

Dalam bahasa Arab hukuman penjara/penahanan dikenal 

dengan istilah al-habs dan al-sijn. Al-Habs menurut bahasa 

artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Qayyim al-

Jauziyah, yang dimaksud dengan al-habs menurut syara’ 

bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan 

menahan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam 

rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya. Penahanan 

seperti ini pernah dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada 

masa itu tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk 

menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah wilayah Islam 

berkembang luas, pada masa Umar bin Khattab, beliau membeli 

rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk 

dijadikan penjara.50 

Rasulullah bersabda: sikap menunda-nunda pembayaran 

utang oleh orang yang mampu bisa membuat dirinya boleh 

diadukan dan dipenjarakan.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I 

dari Amr Ibnu As-Syarid ra.) Pemenjaraan tidak boleh dilakukan 

menyangkut suatu kasus yang berkaitan dengan suatu hak 

apabila seorang hakim bisa menempuh cara lain yang bisa 

menjadikan hak itu terpenuhi, maka kita tidak boleh langsung 

                                                           
50 Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Sukses Offset, hlm. 202. 
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memenjarakannya, akan tetapi bisa mengambil langkah lain agar 

hak tersebut terpenuhi. 

5) Pengasingan 

Pengasingan merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir 

dengan membuang seorang pelaku di tempat yang jauh dari 

masyarakat. Pengasingan ini merupakan hukuman had, namun 

dalam prakteknya juga sebagai hukuman ta’zir, seperti dalam 

kasus orang yang berperilaku mukhanats (waria), yang pernah 

dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.51 

Selain itu, para sahabat juga pernah melakukan hal yang sama, 

seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang 

pernah mengasingkan Shibgha ke Basrah setelah men-jilid-nya.52  

Hukuman pengasingan tersebut dijatuhkan karena 

dikhawatirkan akan berpengaruh kepada orang lain, sehingga 

pelaku harus diasingkan agar masyarakat tidak terpengaruh 

dengan perilaku pelaku. Ketentuan lamanya pengasingan tidak 

boleh lebih dari satu tahun. Apabila lebih dari satu tahun, maka 

makna pengasingan tersebut sudah tidak ada lagi seperti 

pengasingan, melainkan seperti mukim (menetap). Tempat 

pengasingan bagi pelaku masih dalam perdebatan. Menurut 

                                                           
51 Makhrus Munajat, Op. Cit., hlm. 206 

52
 Asadullah Al Faruq, 2009, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta:  Ghalia 

Indonesia, hlm. 81. 
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Imam Malik ibn Anas, tempat pengasingan adalah menjauhkan 

pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. Menurut Umar ibn 

Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir, tempat pengasinga itu dari satu 

kota ke kota lain.53 

6) Denda 

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang 

berdiri sendiri dan dapat pula digabung dengan hukuman pokok 

lainnya. Penjatuhan hukuman denda dengan hukuman lainnya 

diperbolehkan bagi hakim dalam mengadili pelaku pidana ta’zir, 

karena hakim diberi kebebasan. Hakim dapat 

mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik kondisi pelaku, 

perbuatan pelaku, situasi maupun lainnya.54 

7) Merampas Harta 

Hukuman ta’zir dengan pengambilan harta benda si 

pelanggar boleh dilakukan. Sebagaiman pendapat yang dianut 

oleh Abu Yusuf dan diakui pula oleh Imam Malik.55 Hukuman 

ta’zir dengan cara mengambil harta orang yang melakukan 

pelanggaran bisa dilakukan dengan cara menyita sementara 

sesuatu dari hartanya supaya dia jera dan tidak mengulangi 

                                                           
53 Makhrus Munajat, Op. Cit., hlm. 207. 

54 Ibid., hlm. 210. 

55 Sayyid Sabiq, 1994, Fikih Sunnah Jilid 10. Terj. A. Ali. Bandung: Al Ma’arif., hlm. 156. 
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kembali kesalahanya . Pengambilan harta pelaku tersebut bukan 

untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya 

menahan sementara. Namun, apabila pelaku tidak bisa 

diharapkan untuk bertaubat, maka hakim dapat men-tasaruf-kan 

harta tersebut untuk kemaslahatan.56 

8) Hukuman mati 

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyah memperbolehkan 

hukuman ta’zir dalam bentuk hukuman mati seperti terhadap 

pelaku kejahata yang berulang kali melakukan kejahatan atau 

terbiasa melakukan kejahatan (residivis), liwath (seks sesame 

jenis), atau pembunuhan dengan benda tumpul menurut ulama 

Hanafiyyah.57 Hukuman mati ini dikenal dengan istilah al-qathlu 

siyaasatan, yaitu hukuman ta’zir dalam bentuk hukuman mati 

apabila hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan 

kejahatan yang dilakukan adalah sejenis dengan kejahatan yang 

diancam dengan hukuman mati.58 

Ulama Malikiyah, ulama Hanabillah, dan yang lainnya 

memperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap 

seorang muslim yang menjadi mata-mata musuh kaum muslimin. 

                                                           
56

 Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Sukses  Offset, hlm. 

208. 
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 Wahbah az-Zuhaili, 2011, Fiqh Islam 7. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, hlm. 

526. 

58 Ibid. 
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Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tidak 

memperbolehkannya. Sebagian ulama Syafi’iyah membolehkan 

hukuman mati dalam kasus penyebaran aliran sesat yang 

menyimpang dari ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah.59 

  

                                                           
59 Makhrus Munajat, Op. Cit., hlm. 197. 
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C. Kerangka Pemikiran 

  Peraturan Perundang-undangan 

1. UU No. 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa. 

2. UU No. 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum Perpajakan. 

3.SEMA Nomor 4 tahun 1964 

tentang penghapusan sandera. 

4. SEMA No. MA / Pemb / 0109 / 

1984 tentang Penegasan 

Pencairan Kembali Lembaga 

Sandera dalam Kaitannya dengan 

Efesiensi dan Kelancaran 

Penagihan Pajak untuk 

Kepentingan Negara. 

Kanwil DJP Jawa Tengah II 

bersama 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,-.  

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? 

Lansadan Teori 

1. Pajak dalam UU No. 16 tahun 

2009 

2. Penyanderaan (gijzeling) dalam 

UU 

3. Pajak dalam perspektif hukum 

Islam 

Penyanderaan(Gijzeling)Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak 

dalam Perspektif Hukum Islam 
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