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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“Indonesia merupakan salah satu negara yang kebijakan ekonominya harus 

berjalan dengan baik dan benar, hal ini sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan dan kesejahteraan negara untuk menciptakan suatu bentuk 

masyarakat yang adil dan makmur dalam lindungan pemerintah republik 

Indonesia, dengan menciptakan pembangunan tersebut tentunya pemerintah 

membutuhkan dana yang tidak sedikit maka dari itu dana tersebut digabungkan 

dari sumber daya yang dimiliki negara berupa hasil kekayaan alam maupun dari 

sumber daya manusia contoh dari sumber daya manusia yaitu berupa iuran 

masyarakat.”  

Penerimaan atau pemasukan negara salah satunya berasal dari pajak yang 

merupakan kontribusi terbesar negara Indonesia dalam hal ini orang pribadi 

maupun badan usaha yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak dan pemerintah tidak bisa semena-mena bisa memungut iuran tersebut 

untuk kepentingan pribadinya, karena iuran atau pemungutan tersebut telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun bersifat memaksa pemungutan pajak 

telah diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan sebaik-baiknya yang 

tujuannya untuk mengoptimalkan kemakmuran rakyat (Putra:2014).” 
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Pemerintah berupaya menciptakan cara agar wajib pajak orang pribadi 

maupun badan usaha dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat Menteri 

Keuangan, terdapat beberapa program pemerintah khususnya dibidang 

perpajakan, contohnya seperti pengampunan pajak atau tax amnesty yang dimana 

wajib pajak membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan dari 

kewajiban membayar pajaknya termasuk juga dihapuskannya denda dan bunga 

yang berhubungan dengan masa atau tahun pajak sebelumnya, yang telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 

Selain itu terdapat pula dengan cara pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi pajak yang dimana wajib pajak mengajukan surat permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak agar wajib pajak dapat 

menurunkan serta dihapuskannya sanksi administrasi yang berupa denda, bunga 

dan penambahan pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perpajakan dengan catatan wajib pajak yang mengusulkan surat permohonan 

penghapusan atau pengurangan wajib melunasi tunggakan pajak pada tahun 

sebelumnya, hal ini atur dalam (Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2013 

Pasal 8 (1) huruf a dan b).  

Wajib Pajak yang keliru dalam membayar pajak diberikan kesempatan 

untuk melakukan pembetulan atas keinginan diri sendiri dengan syarat pihak 

fiskus (pajak atau KPP) belum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak diberikan 

waktu selama dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, penetapan batas waktu 

pembetulan tersebut dianggap cukup bagi wajib pajak untuk memahami serta 

mengkoreksi dan membetulkan kesalahannya. Apabila terjadi kesalahan di pihak 
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lain maka masih tersisa cukup waktu bagi pihak fiskus pajak untuk melakukan 

koreksi dan membetulkan kesalahannya sebelum batas waktu yang di tentukan 

terlampaui. 

Wajib pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan serta 

penghapusan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, hal ini diatur 

berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

08/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak). 

Direktorat Jendral Pajak berhak menerima atau menolak surat permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang diajukan wajib 

pajak sebagai contoh apabila seorang wajib pajak mengajukan surat permohonan 

tetapi tidak memenuhi syarat misalnya mengajukan surat pada waktu yang tidak 

seharusnya, meskipun data dan dokumen wajib pajak lengkap tetapi mengajukan 

surat permohonan di waktu yang bukan seharusnya akan tetap ditolak, karena hal 

ini telah diatur dalam (PMK Nomor 8/03/2013 tentang Tata Cara Permohonan 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) jika surat permohonan tidak 

diterima atau ditolak, maka wajib pajak bisa menghadirkan surat permohonan 

yang kedua dengan catatan surat permohonan kedua tidak boleh lebih dari 3 (tiga) 

bulan sejak keputusan pertama diajukan.  

Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan, pembatalan dan 

penghapusan sanksi administrasi tentunya berharap agar surat permohonan 

mereka dapat di terima, hal ini menunjukan bahwa setiap proses kegiatan 
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penyelesaian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum serta harus sesuai 

dengan waktu yang di tentukan. Dalam praktiknya dapat ditemukan sanksi 

administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian 

petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak 

memahami peraturan perpajakan. 

 

Grafik 1.1  

Penerimaan Pajak Di Kanwil DJP Jaksel 2019 
Sumber : Humas Kanwil Jaksel,19 

Keberhasilan penerimaan pencapaian di Kanwil DJP Jakarta Selatan II 

tercermin dari realisasi penerimaan di tahun 2019 sebesar Rp. 35,8 triliun atau 

98,47% dari target yang diamanatkan dengan pertumbuhan bruto tertinggi 

nasional sebesar 19,54% di tahun 2019, selain itu pencapaian kinerja organisasi 

dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 tercapai 108,88% (sumber: 

Buku profil Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II) 

Dari uraian diatas setiap wajib pajak dan badan usaha dapat mengajukan 

surat permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi melalui 

Kantor Pajak Pratama terdekat yang sudah terdaftar kemudian akan diteruskan 

kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang menjadi atasan di Kantor Wilayah 

tersebut, adapun sarana pendukung wajib pajak bisa mengirimkan surat 

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2017 2018 2019

realisasi

target

lain-lain



5 

 

 

 

permohonan melalui Kantor Pos atau bisa secara langsung dengan begitu penulis 

mencoba menguraikan persepsi sesuai dengan kenyataan yang penulis alami 

selama melaksanakan praktek kerja lapangan. 

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan 

judul “ TINJAUAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN 

SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PERIODE 2019 DI KANTOR WILAYAH 

DJP JAKARTA SELATAN II “ 

1.2. Identifikasi masalah,  

 Mengenai latar belakang di atas yang telah di uraikan, maka peneliti 

mencoba menguraikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tata Cara Pengurangan sanksi administrasi pajak ? 

2. Berapakah jumlah surat permohonan pengurangan sanksi administrasi 

pajak masuk pada tiga tahun terakhir? 

3. Bagaimana kendala yang dialami oleh wajib pajak dan bidang penelaah? 

4. Bagaimana solusi yang diberikan atas kendala yang dialami oleh wajib 

pajak  ? 

1.3.  Tujuan Masalah 

Adapun tujuan masalah yang penulis maksud adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami Tata Cara Pengurangan Sanksi 

Administrasi pajak 

2. Untuk mengetahui jumlah data pada tiga tahun terakhir dan mengetahui 

perkembangan di setiap tahunnya. 
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada wajib pajak dan 

fiskus di Kantor Wilayah DJP Jkarta Selatan II 

4. Mengetahui solusi untuk merealisasikan kendala yang di alami oleh Wajib 

Pajak dan fiskus di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dalam 

menangani permintaan Surat Permohonan Pengurangan Sanksi 

Admnistrasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik  

Sebagai bentuk upaya dan sasaran untuk meningkatkan sarana 

belajar, karena dengan adanya penelitian ini pihak yang membutuhkan 

data maupun uraian dapat memahami dengan baik dan benar. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk bisa memahami 

lebih dalam lagi sehingga dapat digunakan dengan baik dan benar dalam 

teori maupun praktek di lapangan. 

3. Bagi Pembaca 

Penulis berharap agar penelitian ini digunakan dengan sebaik-

baiknya sebagai bahan informasi dan untuk pengetahuan umum. 

1.5 Metode Penelitian 

 Dalam penelitan ini peneliti menggunakan metode deskriktif yaitu suatu 

metode dalam penelitian dalam meneliti suatu sumber atau sekelompok manusia, 

suatu set kondisi, suatu set pemikiran ataupun sekelas peristiwa pada masa 

sekarang. (Nazir. 2005 : 5). Tujuan dari penelitian ini adalah utuk membuat 
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deskripsi, dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data 

yang sifatnya berhubungan dengan fenomena yang diteliti dan diselidiki. 

 

1.5.1 Jenis Sumber Data 

 Data dan sumber yang diambil oleh penulis dari Kantor Wilayah DJP 

Jakarta Selatan II , jenis data yang digunakan adalah Kualitatif. Data Kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiono, 2008 : 15). 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagai penunjang penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi  

Metode yang digunakan oleh penulis dengan cara terjun ke lapangan 

melihat secara nyata dan terbuka ialah penelitian secara langsung. 

2. Wawancara  

Pengumpulan data dengan cara mewawancarai secara langsung pihak-

pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

3. Studi Kepustakaan 

Metode yang digunakan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, 

membaca dan merangkum buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan 

 

. 
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1.6 Tempat & waktu 

1.6.1 Tempat 

 Penelitian bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. 

Kantor tersebut beralamat di Revenue Tower District 8 lantai 2,3 dan 5 Jl 

jendral Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 13 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 

50860030  Faks. (021) 50860031 

1.6.2 Waktu  

 Waktu yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan untuk peneliti Laporan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan 

waktu yang kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimulai dari tanggal 02 Maret 2020 

samapai dengan 20 Mei 2020. Jadwal penelitian tertera di tabel 1.1 

              Tabel 1.1 

     Jadwal Penelitian 

No Keterangan 

Bulan 

Maret  April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Praktek Kerja 

Lapangan 

(PKL)                                 

2 

Pengumpulan 

Data LTA                                 

3 

Pengumpulan 

Judul                                 

4 

Penyusunan 

LTA                                 

5 Bimbingan                                 

6 

Persiapan 

Sidang                                 

7 Sidang                 
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