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ABSTRAK 

Istiawati, Ayu. 2018. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 

Tertentu. Skripsi. Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag. 

Kata kunci: Mas}lah}ah, Pajak Penghasilan 

Program pengampunan pajak yang berakhir pada periode 31 Maret 2017 

telah memberikan dampak yang signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. 

Namun, hasil dari pelaksanaan program pengampunan pajak menunjukkan bahwa 

realisasi atas deklarasi dan repatriasi harta dari luar wilayah Indonesia belum 

sesuai dengan data harta wajib pajak yang berada di luar wilayah Indonesia. 

Selain itu, terdapat harta wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya 

diungkapkan dalam surat pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang memiliki 

atau menyimpan harta baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia yang 

kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Setelah pelaksanaan 

pengampunan pajak berakhir, untuk memberikan keadilan bagi seluruh wajib 

pajak maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu. Sehingga, dalam skripsi 

ini hanya akan menjabarkan bagaimana mas}lah}ah yang terkandung dalam 

peraturan pemerintah ini. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus pembahasan, yakni: 1) 

Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap kebijakan pengenaan pajak penghasilan 

menurut PP No. 36 Tahun 2017? 2) Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap 

kebijakan penetapan tarif pajak menurut PP No. 36 Tahun 2017? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

menggunakan data-data kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis isi (content analysis). Pada tahap awal, peneliti akan memaparkan teori 

dan data sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengklasifikasikan mas}lah}ah 

yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. 

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu menurut 

Jasser Auda merupakan kategori mas}lah}ah h}a>ji>yah di mana sebuah upaya ih}tiya>t 
perlindungan harta untuk menekan angka defisit APBN sehingga pembangunan 

negara dan pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi dengan baik serta 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kebijakan penetapan tarif pajak dalam 

peraturan pemerintah ini dilihat dari perspektif negara dikategorikan sebagai 

mas}lah}ah mursalah karena tidak terdapat dalil baik dari al Qur’a>n maupun h}adi>th 

yang menunjukkan kebolehan dan besaran tarif yang digunakan dalam memungut 

pajak kepada masyarakat, namun terdapat kaidah fiqhi>yah yang mendukung 

sehingga kebijakan penetapan tarif pajak tersebut dapat dibenarkan, meskipun di 

kalangan masyarakat masih menjadi kontroversi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tuntutan 

pembiayaan APBN dari sektor perpajakan yang setiap tahun semakin 

meningkat sangat dirasakan bahwa pajak merupakan suatu kebutuhan.
1
 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

d}ari>bah, yang berasal dari kata dasar  ًَضَرَب، َيْضِرُب، َضْرب yang artinya 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain. D{araba adalah bentuk kata kerja (fi’il), 

sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah d}ari>bah (   َضرِيْ َبة ) yang berarti 

beban.
2
 

Yu>suf al Qarad}a>wi> dalam kitabnya Fiqh al Zaka>h, menyatakan bahwa 

pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi 

kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

                                                           
1
 Anang Mury Kurniawan, “Modul Pajak Pertambahan Nilai”, Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai Dan  Pajak Penjualan Barang Mewah Di Indonesia, 1. 
2
 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 28. 
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umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, 

politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
3
 

Sedangkan Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum.
4
 

Jika ditinjau dari segi pembangunan, hasil pungutan pajak berkaitan 

erat dengan pembiayaan pembangunan, dalam arti berjalan atau tidaknya 

pembangunan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pemasukan negara dari 

sektor pajak. Jadi, pajak akan sangat berpengaruh terhadap berjalan atau 

tidaknya pembangunan.
5
 

Sedangkan pemerintah berinisiatif  mengadakan program 

pengampunan pajak untuk memancing dana-dana milik warga negara 

Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk direpatriasi serta untuk 

menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras dengan 

dikeluarkannya kebijakan  pengampunan pajak, pemerintah  juga 

mengeluarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. 

                                                           
3
 Ibid., 31. 

4
 Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 

24. 
5
 Ibid., 18. 



3 

 

 

Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan 

dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut.
6
 

Undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari 

aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga 

data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi 

perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.
7
 

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan 

pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk 

membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dan dalam jangka 

panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas 

ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia 

berjalan dengan efektif dan mendapat respon yang baik dari para wajib pajak. 

Berdasarkan data yang diperoleh, total wajib pajak yang mengikuti tax 

amnesty sampai dengan periode terakhir per 31 Maret 2017 mencapai 

832.631 wajib pajak. Total harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) 

yang disampaikan oleh wajib pajak mencapai Rp 4.704 triliun. SPH itu terdiri 

atas deklarasi dalam negeri Rp 3.528 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.030 

triliun, dan repatriasi Rp 146 triliun. Selanjutnya, jumlah uang tebusan 

                                                           
6
 Novita Sari dan Siti Khairani, “Prospek Tax Amnesty dalam Meningkatkan Penerimaan 

Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak  (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang),” 

jurnal Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang, 2. 
7
 Gambaran umum, Penjelasan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. 
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berdasarkan SPH yang disampaikan dalam program amnesti pajak mencapai 

Rp 110 triliun.
8
 

Namun, berbeda halnya dengan Center of Reform Economic (CORE) 

yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak yang 

berakhir pada 31 Maret 2017 masih jauh dari ekspektasi. Karena menurut 

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal jika dilihat dari sisi partisipasi 

wajib pajak, repatriasi, dan kontribusi terhadap penerimaan masih jauh dari 

target awal. Sebagai salah satu indikator target awal repatriasi adalah Rp 

1.000 triliun sedangkan yang diperoleh hanya Rp 146 triliun atau sekitar 

14,7% dari target awal.
9
 

Dari data tersebut di atas, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu 

berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan, ini merupakan bentuk 

kelanjutan dari program pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak 

yang terbatas dalam periode 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 

2017 telah memberikan dampak signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. 

Namun demikian, hasil pelaksanaan program pengampunan pajak 

menunjukkan bahwa realisasi atas deklarasi dan repatriasi harta dari luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum sesuai dengan 

harta wajib pajak yang berada di dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum 

                                                           
8
 Olivia Adam, Hartati Tuli, dan Siti Pratiwi Husain, “Pengaruh Program Pengampunan 

Pajak  Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia,” Jurnal Ilmu  Akuntansi  Volume 10,  

1 (April 2017), 66. 
9
 Safyra Primadhyta, CNN Indonesia,  “CORE: Hasil Tax  Amnesty Jauh dari 

Ekspektasi,” dalam https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170403103842-78-204494/core-hasil-

tax-amnesty-jauh-dari-ekspektasi/, (diakses pada tanggal 22 Januari 2018, pukul 16:40 WIB). 

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170403103842-78-204494/core-hasil-tax-amnesty-jauh-dari-ekspektasi/
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170403103842-78-204494/core-hasil-tax-amnesty-jauh-dari-ekspektasi/
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sepenuhnya diungkapkan dalam surat pernyataan atau dilaporkan dalam SPT 

PPh. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia 

yang mempunyai atau menyimpan harta baik di dalam maupun di luar 

wilayah NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan.
10

 

Melihat dari tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 ini memberikan keadilan bagi para wajib 

pajak yang telah bersifat jujur dalam membayar pajak dan bagi wajib pajak 

yang tidak atau kurang sepenuhnya jujur dalam melaporkan harta kekayaan 

dan membayar pajak. Mengingat bahwa pelaksanaan penegakan hukum di 

bidang perpajakan harus segera dilakukan karena berakhirnya batas waktu 

penyampaian Surat Pernyataan yaitu pada 31 Maret 2017 dan Direktorat 

Jenderal Pajak hanya diberikan waktu tiga tahun sejak berlakunya Undang-

Undang Pengampunan Pajak untuk menemukan data atau informasi mengenai 

harta wajib pajak yang belum dilaporkan dalam SPT PPh. Dan hal ini pula 

pada nantinya akan menambah sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tentunya bermanfaat bagi 

masyarakat luas. Inilah yang nantinya akan menjadi obyek pembahasan 

terkait mas}lah}ah dalam PP Nomor 36 Tahun 2017. 

Di dalam al Qur’a >n surat al-Nisa >’ dan al-Ma>idah banyak sekali ayat-

ayat yang mewajibkan untuk berlaku adil secara umum dan tidak 

                                                           
10

 Gambaran umum, Penjelasan atas PP Nomor 36 Tahun 2017. 
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membedakan antara yang mukmin dengan yang kafir, antara orang-orang 

yang berbakti kepada Allah dengan orang yang berbuat maksiat, antara orang 

kaya dan orang fakir, dan antara yang dekat dengan yang jauh. Orang yang 

berusaha menegakkan keadilan tanpa berpihak pada suatu kelompok dan 

menghukumi manusia dengan dasar keadilan, maka dia dipandang seorang 

hakim yang memutuskan perkara dengan hukum Allah tanpa perlu adanya 

nas}s} dalam masalah itu. Mengetahui mas}lah}ah umum yang menjadi kaidah 

pembinaan hukum adalah hak semua manusia. Namun demikian, manusia 

tentu berbeda-beda pendapat dalam mengetahui mas}lah}ah ini. Karenanya, al 

Qur’a>n memberikan jalan yang harus ditempuh untuk menghilangkan 

perselisihan.
11

 

Mas}lah}ah dalam khazanah keilmuan ‘us}ul fiqh, kata tersebut menjadi 

sebuah istilah teknis yang berarti, “berbagai manfaat yang dimaksudkan 

syari’ dalam penerapan hukum bagi para hamba-hamba-Nya yang mencakup 

tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, 

serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari 

kelima kepentingan tersebut”. Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, 

mas}lah}ah juga merupakan metode pendekatan istinba>t} yang mekanismenya 

tidak diatur eksplisit dalam al Qur’a>n dan h}adi>th. Hanya saja metode ini 

menekankan mas}lah}ah pada realitas secara langsung.
12

 

                                                           
11

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2001), 326. 
12

 Ahmad Khusairi, Evolusi Us}u>l Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum 

Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 79. 
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Pentingnya menempatkan kedudukan mas}lah}ah ‘a>mmah yang menjadi 

kehendak Allah SWT dan manusia dalam bermasyarakat, sehingga wajib bagi 

pakar hukum untuk mengadakan penyelidikan dan pengenalan terhadap 

masyarakat dalam masalah pentetapan hukum Islam melalui metode 

mas}lah}ah ‘a>mmah sebagai wujud dari firman Allah SWT dalam Q.S. al 

Anbiya> ayat 107:
13

 

           
14

 

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam”.
15

 

Oleh sebab itu menolak kepentingan umum berarti membekukan 

syari’at, karena dalam kenyataannya tidaklah mudah bila mana terjadi 

pertumbuhan beberapa kepentingan umum dalam bentuk yang berbeda-beda 

hanya berdasarkan dalil-dalil tertentu. Dengan demikian, keberadaan 

mas}lah}ah dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam membuat 

ketentuan hukum yang hasilnya tidak berbenturan dengan syariah dan 

kesempurnaannya.
16

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian 

dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak atas 

Penghasilan Tertentu”. 

                                                           
13

 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinba>t} 
Para Fuqaha>’ (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 85. 

14
 Al Qur’a>n, 21: 107. 

15
 Departemen Agama RI, Al Qur’a>n dan Terjemahannya (t.tp,: CV Penerbit J-Art, 2004), 

331. 
16

 Ma’shum Zein, Arus Pemikiran, 85. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap kebijakan pengenaan pajak atas 

penghasilan tertentu menurut PP Nomor 36 tahun 2017 tentang 

pengenaan pajak penghasilan tertentu berupa harta bersih yang 

diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan? 

2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap kebijakan penetapan tarif pajak 

menurut PP Nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan 

tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai 

penghasilan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memeroleh kejelasan tentang tinjauan mas}lah}ah terhadap 

kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan tertentu menurut PP Nomor 

36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan tertentu berupa harta 

bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. 

2. Untuk memeroleh kejelasan tentang tinjauan mas}lah}ah terhadap 

kebijakan penetapan tarif pajak menurut PP Nomor 36 tahun 2017 

tentang pengenaan pajak penghasilan tertentu berupa harta bersih yang 

diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

upaya pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan islam yang 

berkaitan sesuai dengan kajian tentang perpajakan, juga sebagai bahan 

kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya 

mengenai pajak penghasilan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

masyarakat khususnya bagi pembaca tentang konsep mas}lah}ah yang 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta 

bersih yang dianggap sebagai penghasilan. 

E. Telaah pustaka 

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan 

menggunakan konsep mas}lah}ah yang direlevansikan dengan hukum islam, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Skripsi karya Heru Purwono yang berjudul, “Pengampunan Pajak di 

Indonesia Tinjauan Undang-Undang Tax Amnesty dan Hukum Islam”. Dalam 

skripsi ini berlatar belakang bahwa pajak di Indonesia adalah pendapatan 

negara yang paling besar, dan mempunyai kontribusi banyak untuk 

memenuhi keperluan negara dan pemerintah. Negara mempunyai tujuan 
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untuk memperbaiki infrastruktur dan mensejahterakan kehidupan bangsa 

sebagaimana amanah konstitusi. Banyaknya penjahat pajak, yang tidak taat 

membayar pajak berakibat pada kurangnya penerimaan negara dari sektor 

pajak, persoalan ini mempengaruhi proses pembangunan dan kesajahteraan 

bangsa. Banyaknya wajib pajak yang tidak taat pajak juga berdampak pada 

tidak tertibnya administrasi perpajakan, yang pada akhirnya pemerintah 

mengeluarkan kebijakan Amnesty pajak. Kemudian berdasarkan klasifikasi 

mas}lah}ah, pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia termasuk 

kategori mas}lah}ah dunia. Jika ditinjau dari dari segi kualitas dan kepentingan 

kemaslahatan, maka termasuk mas}lah}ah yang bersifat d}aru>riyah. Jika dilihat 

dari segi kandungan kemaslahatan, maka termasuk kemaslahatan umum 

(mas}lah}ah ‘a>mmah). Selanjutnya, jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya 

mas}lah}ah pajak dan pengampunan pajak merupakan mas}lah}ah 

mutaghayyirah. Pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia jika 

dilihat dari konsep mas}lah}ah menurut sha>ra’ termasuk kemaslahatan dalam 

kategori mas}lah}ah mursalah.
17

 

Yahya Milatussaniah dalam skripsi dengan judul, “Tinjauan Mas}lah}ah 

terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak”. Dalam skripsi ini berlatar belakang bahwa program pengampunan 

pajak pada tahun 2016 dijadikan sebagai suatu kebijakan yang memiliki 

potensi untuk menambah penerimaan negara. Kebijakan ini sangat relevan 

dan bermanfaat bagi kelangsungan keuangan negara yang diharapkan akan 

                                                           
17

 Heru Purwono, “Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Tax 

Amnesty dan Hukum Islam,” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 101. 
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memperbaiki ekonomi bangsa. Dengan hasil penelitian bahwa pengampunan 

pajak termasuk dalam kategori mas}lah}ah h}a>jjiyah dimana sebuah upaya 

ih}tiyat dalam perlindungan harta demi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kemudian pengampunan pajak termasuk dalam kategori 

mas}lah}ah mursa>lah karena tidak memiliki dalil al Qur’a>n dan h}adi>th, terakhir 

dilihat dari keluasan cakupannya, pengampunan pajak termasuk dalam 

kategori mas}lah}ah ‘a>mmah karena tidak hanya bermanfaat bagi segelintir 

orang atau golongan, melainkan bermanfaat bagi masyarakat umum.
18

 

Wilayatul Istianah dalam skripsi yang berjudul, “Analisis Mas}lah}ah 

Mursalah terhadap Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax 

Amnesty di KPP Pratama Surabaya Wonocolo”. Dalam skripsi ini berlatar 

belakang bahwa pada tahun 2016 penerimaan pajak di Indonesia ditargetkan 

Rp. 1.546.664,6 juta dan mencapai 85% dari total pendapatan negara. 

Sebenarnya banyak potensi yang masih digali untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia hanya 

sekitar 12% di tahun 2014, cukup rendah apabila dibandingkan dengan tax 

ratio rata-rata negara-negara anggota OECD yang mencapai 34%. Selain itu 

kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah, dapat dilihat dari jumlah 

wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP hanya sebanyak 26 juta orang 

dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mencoba 

membuat terobosan kebijakan baru, salah satunya adalah diterbitkannya UU 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dengan hasil penelitian 

                                                           
18

 Yahya Milatussaniah, “Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2016 tentang Pengampunan Pajak”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 91. 
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bahwa tax amnesty termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya h}a>jjiyah. Tax 

amnesty merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan 

keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat. 

Kemaslahatan tax amnesty ini tidak hanya bermanfaat untuk segelintir orang, 

tetapi untuk negara dan masyarakat. Berpartisipasi dalam tax amnesty juga 

membantu pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi 

ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap 

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan 

suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal ini merupakan bagian dari 

reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta 

perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan 

meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan.
19

 

Dari karya-karya skripsi tersebut di atas, meskipun penelitian yang 

dilakukan hampir sama tetapi yang membedakan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan adalah fokus masalah yang dijadikan sebagai obyek 

penelitian, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2017 yang berisi 

tentang pengenaan pajak atas penghasilan tertentu dengan pendekatan konsep 

mas}lah}ah. Sedangkan dalam penelitian-penelitian di atas obyek penelitian 

yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. 

                                                           
19 Wilayatul Istianah, “Analisis Mas}lah}ah Mursalah terhadap Implementasi UU Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Tax Amnesty di KPP Pratama Surabaya Wonocolo”, Skripsi (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel, 2017), 75. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library 

research) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di 

ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, 

catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.
20

 Sedangkan 

jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dengan menggunakan keilmuan dalam ranah hukum islam. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

1) Data Umum 

Data umum yang digunakan peneliti berupa latar belakang 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, serta 

materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2017. 

2) Data Khusus 

Data khusus dalam penelitian ini yang digunakan oleh 

peneliti terkait kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas 

penghasilan tertentu serta kebijakan pemerintah dalam 

menetapkan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 

                                                           
20

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

6. 
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Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan Tertentu. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber untuk memeroleh data 

yang secara langsung dari obyek utama penelitian. Karena 

penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti 

menggunakan sumber data utama yaitu: Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas 

penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai 

penghasilan dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2017. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang digunakan 

untuk memeroleh data-data tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi data-data primer. Sumber data sekunder yang 

digunakan oleh peneliti berupa catatan, buku, jurnal, artikel, dan 

website.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
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majalah, dan lain sebagainya.
21

 Di dalam metode pengumpulan data 

dokumentasi, terdapat dua tipe dokumen internal dan eksternal. Dokumen 

internal berupa memo, pengumuman, instruksi, atau aturan suatu lembaga 

masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.  Sedangkan 

dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga sosial, misalnya majalah, pernyataan, dan dapat pula 

berupa berita yang disiarkan dalam media massa.
22

 Setelah data-data yang 

diperoleh terkumpul, selanjutnya dipilih yang paling relevan sesuai 

dengan obyek pembahasan dan disusun secara sistematis dalam kerangka 

paparan yang sudah direncanakan pada rumusan masalah. 

4. Analisis Data 

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka 

(library research) maka seluruh data yang diperoleh berasal dari 

dokumentasi, seperti buku, majalah, jurnal, website, dan lain sebagainya. 

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dipilih yang paling relevan sesuai 

dengan obyek pembahasan menggunakan cara analisis isi (content 

analyze) yang merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian 

secara obyektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta 

dibangun dengan metode deskriptif.
23

 

 

 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

RINEKA CIPTA, 2013), 274. 
22

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2013), 219. 
23

 Ibid., 278. 
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G. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi dalam skripsi yang terdiri atas: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM MAS{LAH{AH 

Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan 

membahas konsep mas}lah}ah, yang terdiri atas beberapa sub 

bab, yakni: pengertian mas}lah}ah, klasifikasi mas}lah}ah, 

dasar hukum mas}lah}ah, syarat mas}lah}ah, dan perannya 

dalam hukum islam. 

BAB III  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 

Sebagai obyek analisis dari bab sebelumnya yang 

dikhususkan membahas tentang pengenaan pajak 

penghasilan atas penghasilan tertentu yang terdapat di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

PP NOMOR 36 TAHUN 2017 tentang Pengenaan Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih 

yang dianggap sebagai Penghasilan dengan uraian yang 

terdiri atas data umum yang berupa: latar belakang lahirnya 

PP Nomor 36 Tahun 2017, tujuan pajak, subyek pajak, 
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dasar pengenaan pajak, dan data khusus berupa ketentuan 

pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu serta 

ketentuan besaran tarif dan cara menghitung pajak atas 

penghasilan tertentu. 

BAB IV  ANALISA MAS{LAH{AH TERHADAP PP NOMOR 36 

TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK ATAS 

PENGHASILAN TERTENTU 

Komponen terpenting dalam skripsi yang merupakan 

analisis peneliti mengenai konsep mas}lah}ah terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu 

Berupa Harta Bersih yang dianggap sebagai Penghasilan, 

yang meliputi: analisa mas}lah}ah terhadap kebijakan 

pengenaan pajak atas penghasilan tertentu menurut PP 

Nomor 36 Tahun 2017 dan analisa mas}lah}ah terhadap 

kebijakan penetapan tarif pajak menurut PP Nomor 36 

Tahun 2017. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran dari 

penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya. 
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BAB II 

KONSEP MAS{LAH{AH 

A. Pengertian Mas}lah}ah 

Secara etimologis, mas}lah}ah adalah kata tunggal dari lafaz} mas}a>lih} 

yang pada hakikatnya sama dengan kata s}aluh}a yang mempunyai arti 

mendatangkan kebaikan.
1
 Dalam Lisa>n al ‘Arab, kata s}ala>h dan mas}lah}ah 

adalah bentuk tunggal dari kata mas}a>lih} yang berarti sesuatu yang 

bermanfaat.
2
 Kata mas}lah}ah berakar pada s}-l-h} ia merupakan mas}dar dari kata 

kerja s}alah}a dan s}aluh}a  yang berarti manfaat, faedah, bagus baik, patut, 

layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu s}araf  (morfologi), kata mas}lah}ah satu 

pola dan makna dengan kata manfa’ah. Kedua kata tersebut telah di-

Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat.
3
 Dalam istilah teknis, Ramdan 

al But}i> mengartikan kata mas}lah}ah dengan kegunaan (manfaat) yang ditunjuk 

oleh pembuat hukum (al Sha>r’i) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama 

(di>n), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta benda (amwa>l). Al-

Bu>t}i> sepakat dengan penadpat al-Ra>zi> bahwa mendapatkan hal-hal yang 

menyenangkan dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan.
4
 

Di dalam al Qur’a>n, berbagai turunan dari akar kata s}aluh}a banyak 

digunakan. Tetapi bukan dalam kata mas}lah}ah. Al Qur’a>n memaknai kata 

z}alim (berbuat zalim) dan fas}ada (berbuat kerusakan). Selanjutnya, kata s}a>lih}, 

                                                           
1
 Ahwan Fanani, Evolusi Us}u>l Fiqh:Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum 

Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 79. 
2
 Jamal al Banna, Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat Terj. 

Hasibullah Satrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 59. 
3
 Asmawi, Perbandingan Us}u>l Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 127. 

4
 Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2006), 104. 
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bentuk fa>’il dari s}aluh}a banyak ditemukan dalam al Qur’a>n. Arti kata ini 

secara tekstual dielaborasi dalam al Qur’a>n surat ali ‘Imra>n ayat 114 sebagai 

berikut:
5
 

                          

                 6 

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan 

bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk 

orang-orang yang saleh.”
7
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat 

artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan 

kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.
8
 

Sedangkan secara terminologi, para ahli ‘us}ul berbeda-beda redaksi 

dalam mendefinisikannya, di antaranya: 

َفَعٍة اَْو َدْفِع َمَضرَّةٍ  ااْلَمْصَلَحُة َفِهَي ِِف اْْلَْصِل َعْن َجْلِب َمن ْ  اَمَّ
Pada dasarnya mas}lah}ah adalah meraih kemanfaatan atau menolak 

kemadaratan. 

 

ارُِع اْلَِْكْيُم لِِعَباِدِه ِِف ِحْفِظ  َفَعِة اَلَِِّت َقَصَدَها الشَّ اَنَّ اْلَمْصَلَحَة ِعَبارٌَة َعِن اْلَمن ْ
 ِديِْنِهْم َونُ ُفْوِسِهْم َوُعُقْوِِلِْم َوَنْسِلِهْم َواَْمَواِِلِمْ 

Mas}lah}ah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah 

diperintahkan oleh sha>ri’ (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka. 

 

                                                           
5
 Mudhofir Abdullah, Masa>il Fiqhi>yah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 

2011), 95. 
6
 Al Qur’a>n, 3 : 114. 

7
 Departemen Agama RI, Al Qur’a>n dan Terjemahannya (t.tp,: CV Penerbit J-Art, 2004), 

63. 
8
 Asmawi, Perbandingan Us}u>l Fiqh, 128. 
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ارِِع ِبَدْفِع اْلَمَفاِسِد َعِن   اْْلَْلقِ اْلَمْصَلَحُة ِهَي اْلُمَحاَفظَُة َعَلى َمْقُصْوِدالشَّ
Mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menolak 

segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.
9
 

 

Al Ghaza>li> sebagaimana dikutip oleh Mudhofir menjelaskan bahwa 

menurut asalnya mas}lah}ah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat 

(keuntungan) dan menjauhkan mad}arat (kerusakan). Selanjutnya Al Ghaza>li> 

secara tegas menjelaskan mas}lah}ah di abad ke-12. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

Pada dasarnya, mas}lah}ah merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal 

yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. 

Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari 

kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan 

(maqa>s}id) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh 

kebaikan penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa 

yang kami maksudkan dengan mas}lah}ah adalah memelihara tujuan 

syariat, yang mencakup lima hal: memelihara agama, kehidupan, akal, 

keturunan dan harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima 

prinsip ini adalah mas}lah}ah dan yang merugikan terpeliharanya adalah 

mafsadat, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah 

mas}lah}ah.
10

 

Al Khawa>rizmi> memberikan definisi mas}lah}ah yang hampir sama 

dengan Al Ghaza>li>, definisi ini memiliki kesamaan dari arti dan tujuannya, 

yakni karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, 

dan menolak kemas}lah}atan berarti menarik kerusakan. 

Al ‘Izz ibn Abd al Sala>m dalam kitabnya, Qawa>’id al Ahka>m, 

memberikan arti mas}lah}ah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan 

kenikmatan”. Sedangkan bentuk majasnya adalah “sebab-sebab yang 

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan 

                                                           
9
 Muhammad Ma‟shum Zein, Ilmu Us}u>l Fiqh (Jombang : Darul Hikmah, 2008), 116. 

10
 Mudhofir, Masa>il Fiqhi>yah, 95. 
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bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yakni: kelezatan dan 

sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
11

 

Al Sha>t}ibi> mengartikan mas}lah}ah dari dua pandangan, yaitu dari segi 

terjadinya mas}lah}ah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan 

shara’ kepada mas}lah}ah. Dari segi terjadinya mas}lah}ah dalam kenyataan, 

diartikan sebagai sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan 

aklinya secara mutlak. Sedangkan dari tergantungnya tuntunan shara’ kepada 

mas}lah}ah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum 

shara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
12

 

At T{ufi> merumuskan mas}lah}ah sebagai berikut: 

Definisi mas}lah}ah menurut ‘urf adalah sebab yang membawa kepada 

kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang 

memeroleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mas}lah}ah 

adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Sha>ri’ 
(Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun adat/muamalah. Kemudian 

mas}lah}ah itu terbagi menjadi dua: mas}lah}ah yang dikehendaki Allah 

sebagai hak prerogatif-Nya seperti ibadah, dan mas}lah}ah yang 

dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan 

keteraturan urusan mereka.
13

 

Dari beberapa definisi tentang mas}lah}ah dengan rumusan-rumusan 

yang berbeda dapat disimpulkan bahwa mas}lah}ah itu adalah sesuatu yang 

dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 

                                                           
11

 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 

261. 
12

 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh Jilid 2 Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 346. 
13

 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al Ghaza>li> (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), 26. 
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menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan 

shara’ dalam menetapkan hukum.
14

 

B. Klasifikasi Mas}lah}ah 

Dalam kajian us}u>l al fiqh, mas}lah}ah diklasifikasikan dalam beberapa 

cara, di antaranya: 

1. Berdasarkan tingkatannya, mas}lah}ah dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, 

yaitu: 

a. Mas}lah}ah D{aru>riyah 

Mas}lah}ah d}aru>riyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan 

manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima 

itu tidak ada.  Prinsip pokok kehidupan manusia adalah agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Segala usaha yang secara langsung 

menjamin atau atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut 

adalah baik atau mas}lah}ah dalam tingkat d}aru>riyah. Karena itu, Allah 

memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan 

pokok tersebut.
15

 

D{aru>ri> dalam kaitannya dengan al nafs (jiwa) adalah 

memelihara kehidupan (nyawa), anggota badan dan segala sesuatu 

yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Sedangkan d}aru>ri> dalam 

kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan 

                                                           
14

 Amir, Us}u>l Fiqh, 347. 
15

 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh Jilid 2 Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327. 
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demi terpeliharanya harta, tentang d}aru>ri>  dalam kaitan terpeliharanya 

kelima prinsip kehidupan manusia, Imam al Ghaza>li> menerangkan:
16

 

Memelihara kelima mas}lah}ah tersebut termasuk ke dalam 

tingkatan d}aru>ri>yah. Ia merupakan mas}lah}ah yang paling kuat. Di 

antara contoh-contohnya, shara’ menetapkan hukuman mati atas orang 

kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut 

bid‟ah yang mengajak orang lain kepada bid‟ahnya, karena hal 

demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti 

kebenaran agamanya, mewajibkan hukuman h}ad atas peminum 

minuman yang memabukkan karena dengan demikian dapat 

terpeliharanya akal, mewajibkan h}ad zina karena dengan hukuman itu 

dapat terpelihara keturunan serta mewajibkan mendera pembongkar 

kuburan dan pencuri karena dengan demikian dapat terpelihara harta 

yang menjadi sumber kehidupan dimana mereka sangat 

memerlukannya.
17  

Selain itu, Jasser Auda menawarkan konsep maqa>s}id sha>ri’ah 

kontemporer yang lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan 

dengan konsepkonsepsi maqa>s}id klasik. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan beberapa pergeseran penafsiran bahwa h}ifz} al nasl yang berarti 

“pelestarian keturunan”, berkembang menjadi “kepedulian pada 

keluarga” bahkan sampai mengusulkan adanya “sistem sosial Islam 
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madani”. H}ifz} al nasl Jasser Auda menekankan pada teori yang 

berorientasi pada perlindungan keluarga serta kepedulian yang lebih 

terhadap institusi keluarga. 

Adapun h}ifz} al aql yang berarti “pelestarian akal”, berkembang 

menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut 

ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari 

imigrasi ahli keluar negeri”. Jasser Auda berdalih bahwa  h}ifz} al aql 

berorientasi pada melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, 

mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan 

pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, 

serta menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak. Dalam teori 

maqa>s}id kontemporer juga terdapat konsep h}ifz} al ‘irdi yang berarti 

“pelestarian kehormatan”, berkembang menjadi “pelestarian harga diri 

manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”.
18

 

Di sisi lain, h}ifz} al di>n yang berarti “pelestarian agama”, 

berkembang menjadi “kebebasan kepercayan” dalam ekspresi-ekspresi 

kontemporer. Selanjutnya, h}ifz} al ma>l  yang berarti “pelestarian harta”, 

berkembang menjadi “pengembangan ekonomi” dan “menekan jurang 

antar-kelas”. Dalam kategori h}ifz} al ma>l, Jasser Auda menekankan 

pada mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada 

pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan 
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manusia, dan menghilangkan jurang antara yang miskin dan kaya.
19

 

Selain hal tersebut maqa>s}id kontemporer juga menganjurkan 

“pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai ekspresi 

kontemporer dari kemaslahatan yang dapat diukur secara empiris 

melalui target-target perkembangan SDM menurut Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB).
20

 

b. Mas}lah}ah H{a>jjiyah 

Mas}lah}ah h}a>jjiyah adalah segala sesuatu yang oleh hukum 

Islam tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan 

tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan mashaqqah (kesulitan), 

kesempitan atau ih}tiya>t} (berhati-hati) terhadap kelima hal pokok 

tersebut.
21

 Jika mas}lah}ah ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima hal pokok 

tersebut, akan tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan 

terjadinya perusakan.
22

 

Contoh mas}lah}ah h}a>jjiyah adalah menuntut ilmu agama untuk 

menegakkan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak 

untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan 

harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau mas}lah}ah dalam 

tingkatan h}a>jjiyah.
23

 Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam 
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kehidupan tidak akan mengakibatkan kegoncangan atau kerusakan, 

tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan.
24

 

Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan 

berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok 

seperti: menghina agama berdampak pada pemeliharaan agama, 

mogok makan pada pemeliharaan jiwa, minum minuman memabukkan 

yang merangsang pada pemeliharaan akal, melihat aurat dalam pada 

pemeliharaan keturunan, serta merampas yang berdampak pada 

pemeliharaan harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. 

Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau mas}lah}ah dalam tingkat 

h}a>jjiyah.
25

 

c. Mas}lah}ah Tah}si>niyah 

Mas}lah}ah tah}si>niyah adalah mas}lah}ah yang tidak berkaitan 

langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula 

dalam upaya ih}tiya>t}, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan 

melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia. 

Misalnya, yang berkaitan dengan harta yaitu diharamkannya menipu 

atau memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung 

harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. 

Sebab hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan 

membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan 

memeroleh gambaran yang tepat tentang untung dan rugi. Jelaslah 
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kiranya bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok 

harta, akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang 

membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan 

jalan ih}tiya>t}.26
 

2. Berdasarkan eksistensinya, mas}lah}ah terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Mas}lah}ah Mu’tabarah 

Mas}lah}ah mu’tabarah adalah mas}lah}ah yang diakui secara 

eksplisit oleh hukum Islam dan ditunjukkan oleh adanya dalil yang 

spesifik. Bentuk mas}lah}ah ini para ulama sepakat dijadikannya sebagai 

h}ujjah shar’iyah yang valid dan otentik. Mas}lah}ah mu’tabarah 

dimasukkan ke dalam kategori qiyas (analogi).
27

 

Misalnya, di dalam al Qur’a>n disebutkan bahwa seorang istri 

yang sedang menstruasi tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya 

karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 

Bagaimanakah dengan seorang istri yang sedang nifas? Bolehkah 

disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan 

qiya>s, yakni kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang 

sedang menstruasi tersebut, konsekuensinya si istri itu haram 

disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang 

ditimbulkan. Dengan disebutkan secara eksplisit oleh nas}s} maka 
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mas}lah}ah yang dikehendaki oleh aplikasi qiya>s tersebut merupakan 

mas}lah}ah mu’tabarah.
28

 

b. Mas}lah}ah Mulgha>h 

Mas}lah}ah mulgha>h adalah kemaslahatan yang ditolak oleh 

hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan shara’.29
 

Misalnya, khutbah pada saat shalat idul fitri dan idul adha yang 

dilaksanakan setelah shalat „id. Meskipun mendengarkan khutbah 

dalam kegiatan shalat „id bukanlah suatu kewajiban. Namun, pada 

masa Khali>fah Marwa>n, umat Islam meninggalkan tempat shalat 

setelah shalat „id dilakukan dan tidak mendengarkan imam berkhutbah. 

Akhirnya, pada shalat „id berikutnya antara khutbah dan shalat „id 

dibalik, yaitu khutbah dilakukan sebelum shalat „id sebagaimana shalat 

jum‟at. Pendapat ini tidak pernah diulang oleh ulama sesudahnya. Oleh 

karena itu, ia pantas disebut sebagai mas}lah}ah mulgha>h.
30

 

c. Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah mursalah adalah kemaslahatan yang oleh Allah tidak 

dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil yang 

menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut 

mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti adanya dukungan dan 

bukti adanya penolakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh 

para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang, 
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atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai 

hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau 

kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan 

yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi shara’ yang 

mendukung ataupun menolaknya.
31

 

Ketiga penggolongan tersebut di atas dimaksudkan sebagai bagian 

dari jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan 

hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, 

maka untuk permasalahan keabsahan hukum masih ada pertanyaan 

lanjutan yaitu, “Apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan 

baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut 

sebagai hukum Islam”. Oleh karena itu, pemikir hukum dituntut untuk 

memberi argumentasi yang benar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pendapatnya.
32

 

3. Berdasarkan kandungannya, mas}lah}ah dibagi menjadi dua, yakni: 

a. Mas}lah}ah ‘a>mmah 

Mas}lah}ah ‘a>mmah adalah kemaslahatan yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas 

umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan 
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membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena 

menyangkut kepentingan orang banyak.
33

 

b. Mas}lah}ah Kha>s}s}ah 

Mas}lah}ah kha>s}s}ah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat 

jarang sekali, seperti misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan 

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. 

Pembagian kemaslahatan tersebut di atas sangatlah urgen, karena 

hanya berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi 

benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat 

individual. Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan 

kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.
34

 

4. Berdasarkan berubah atau tidaknya, mas}lah}ah menurut Mus}tafa Al-

Shalabi dibedakan menjadi dua, yakni: 

a. Mas}lah}ah Tha>bitah 

Mas}lah}ah tha>bitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, 

tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya: pelarangan berbuat 

zalim, pembunuhan, pencurian, zina, dan sebagainya. Keharaman 

berbuat zina, mencuri, menggunjing sesama serta segala ragam 

perbuatan zalim merupakan sesuatu yang konstan lantaran hikmah dan 

mas}lah}ah yang terkandung dalam di dalamnya tidak mengenal adaptasi 

dengan lingkungan sekitar.
35
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b. Mas}lah}ah Mutaghayyirah 

Mas}lah}ah mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-

ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. 

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah 

dan adat kebiasaan. Misalnya, dalam masalah makanan yang berbeda-

beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
36

 

C. Syarat-Syarat Mas}lah}ah 

Golongan yang mengakui kehujjahan mas}lah}ah dalam pembentukan 

hukum Islam telah memberikan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, 

sehingga mas}lah}ah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan 

keinginan yang merusak manusia dan agama. Oleh karena itu, mereka 

menetapkan beberapa syarat, antara lain:
37

 

1. Mas}lah}ah itu harus bersifat hakiki bukan merupakan kemaslahatan yang 

semu 

Maksudnya adalah penetapan hukum Islam itu dalam 

kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. 

Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu 

manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, 

berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti dugaan 

kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya 

dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dengan 
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segala keadaan.
38

 Sesungguhnya pembentukan hukum semacam itu 

menurut golongan yang menggunakan mas}lah}ah tidak mengandung 

adanya mas}lah}ah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah 

tangga dan masyarakat, hubungan suami istri ditegakkan di atas suatu 

dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, dan 

kasih sayang.
39

 

2. Berupa kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi 

Maksudnya adalah penetapan hukum Islam itu dalam 

kenyataannya dapat memberikan menarik manfaat bagi mayoritas umat 

manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan saja 

atau sebagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi 

kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak 

melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu 

harus untuk mayoritas umat manusia.
40

  

Imam al Ghaza>li> memberi contoh tentang mas}lah}ah yang bersifat 

menyeluruh ini dengan orang kafir telah membentengi diri dengan 

sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang 

membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang 

membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan 

memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin 

memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir, maka tertolaklah 

bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir 
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tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya 

dengan cara melawan dan memusnahkan musuh-musuh mereka.
41

 

3. Mas}lah}ah tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang 

ditetapkan dengan nas}s} atau ijma‟
42

 

Maksudnya adalah yang dinilai akal sehat sebagai suatu mas}lah}ah 

yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan sha>ra’ dalam menetapkan 

hukum itu tidak berbenturan dengan dalil sha>ra’ yang telah ada, baik 

dalam bentuk nas}s} al Qur’a>n dan sunnah, maupun ijma>’ ulama terdahulu. 

Misalnya, menganggap adanya kemaslahatan dari tuntutan untuk 

persamaan pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak 

perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan 

dengan nas}s} al Qur’a>n.
43

 

4. Mas}lah}ah harus masuk akal 

Maksudnya kemaslahatan harus memiliki sifat-sifat yang sesuai 

dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok 

rasionalis akan dapat diterima.
44

 

5. Penggunaan Mas}lah}ah untuk menghilangkan kesulitan 

Penggunaan dalil mas}lah}ah ini adalah dalam rangka 

menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam artian, seandainya 
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mas}lah}ah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan 

mengalami kesulitan.
45

 

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang masuk akal yang 

dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini tercabut dari akarnya 

(menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nas}s}-nas}s} 

tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat 

dengan mas}lah}ah.
46

 

Selain itu, penggunaan mas}lah}ah sebagai sumber hukum harus 

memenuhi beberapa kriteria, yakni: 

1. Penggunaan mas}lah}ah tersebut bertujuan menyempurnakan maksud-

maksud syariat 

2. Penggunaannya harus sederhana (seimbang) dan dapat diterima akal 

(logis) 

3. Penggunaannya bertujuan mengatasi kesulitan 

4. Penggunaannya untuk kepentingan umum.
47

 

D. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan 

mas}lah}ah memiliki akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi 

Muhammad SAW sendiri dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum 

selalu mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah. Di bawah ini akan 
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dikemukakan beberapa kasus untuk memerkuat kebenaran pernyataan di atas, 

yaitu: 

1. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia 

lakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka‟bah di atas 

fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim a.s. semata-mata karena 

pertimbangan mas}lah}ah mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase 

dini dalam keislamannya.
48

 

2. Sahabat mengumpulkan al Qur’a>n ke dalam beberapa mushaf . padahal hal 

ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW alasan yang 

mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-

mata karena mas}lah}ah, yaitu menjaga al Qur’a>n dari kepunahan atau 

kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidh 

dari generasi sahabat.
49

 

3. Khulafaur Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada 

para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwa kekuasaan mereka 

didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi, ternyata seandainya mereka 

tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat 

ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda 

orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali r.a. 

menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) di 

sini adalah mas}lah}ah. Ia berkata, “Masyarakat tidak akan menjadi baik 
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kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi 

(jaminan)”.
50

 

4. Umar bin Khat}t}ab r.a. memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) 

agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang 

diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu 

pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari 

melakukan manipulasi dan mengambil harta rampasan (ghanimah) dengan 

cara yang tidak halal. Jadi, kemaslahatan umumlah yang mendorong 

Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
51

 

5. Umar bin Khat}t}ab r.a. sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna 

memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan 

air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori mas}lah}ah, agar mereka tidak 

mengulangi perbuatannya lagi yaitu mencampur susu dengan air.
52

 

6. Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok 

(jama‟ah) lantaran membunuh satu orang jika mereka secara bersama-

sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan 

menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh adalah maksum 

(terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh dengan sengaja.
53

 

E. Peran Mas}lah}ah dalam Hukum Islam 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “peranan” 

artinya “bagian yang dimainkan”. Peranan juga berarti tidakan yang 
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dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa. Dari kutipan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peran mas}lah}ah dalam 

hukum Islam adalah sejauh mana mas}lah}ah itu mengambil bagian serta 

bertindak dalam kaitannya dengan penetapan hukum Islam.
54

 

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam nas}s} al Qur’a>n dan 

h}adi>th dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik 

ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun mengenai akidah dan ibadah. 

Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat 

duniawi maupun ukhrawi.
55

 

Yang membedakan kategori-kategori tersebut adalah tingkat perhatian 

nas}s} terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang muamalah fokus 

perhatian nas}s} terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental, 

sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah tidak.
56

 

Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari 

rahmat ke arah laknat, dari maslahat menuju mafsadah, dan dari hikmah 

kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam sekalipun 

itu dimasukkan ke dalamnya lewat takwil. Hukum Islam adalah keadilan 

Allah di antara hamba-Nya, kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya, 

naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepada-

Nya dan kebenaran rasul-Nya secara tepat dan benar.
57
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Menurut Hasbi Ash Shidieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam 

mengatakan bahwa menolak mas}lah}ah berarti membekukan syariat, karena 

aneka mas}lah}ah yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada 

sesuatu dalil yang tertentu. Lagipula berpegang kepada mas}lah}ah tidaklah 

berlawanan dengan kesempurnaan syariat dan kesatuannya serta mas}lah}ah 

mampu membuktikan kesempurnaan dan kemampunnya memenuhi 

kebutuhan masa dan menampung kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda 

keadaannya karena berlainan tempat dan yang terus menerus menghadapi 

permasalahan yang baru.
58

 

Peranan mas}lah}ah dalam membawa perubahan bagi penetapan dan 

pelaksanaan hukum Islam memang sangat besar. Misalnya: 

1. Di dalam al Qur’a>n surat al Anfa>l ayat 65 dan 66, disebutkan: 

                        

                      

            59 

Artinya: Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. 

jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan 

dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang 

yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu 

dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak 

mengerti. (Q.S. al Anfa>l ayat 65).
60
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61

 

Artinya: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah 

mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu 

seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua 

ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), 

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin 

Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. al Anfa>l ayat 

66).
62

 

Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa ayat pertama 

merupakan hukum rukhs}ah berlaku dalam kondisi umat Islam masih 

sedikit, karena kemaslahatannya menghendaki demikian. Ayat yang kedua 

sebagai hukum ‘azi>mah berlaku dalam kondisi umat Islam sudah kuat dan 

jumlahnya sudah banyak, karena kemaslahatannya menghendaki 

demikian. Jadi kedua ayat tersebut muh}kam (hukumnya tetap berlaku, ayat 

pertama tidak diralat oleh ayat yang kedua). 

2. Al Qur’a>n menggariskan ketentuan-ketentuan hukum muamalah secara 

global, tidak secara detail, seperti ketentuan-ketentuan hukum perdata, 

pidana, administrasi, hukum internasional, ekonomi dan keungan, dan lain 

sebagainya. Jumlah ayat yang mengatur hukum-hukum ini tidaklah 

banyak, sebab yang digariskan oleh al Qur’a>n hanyalah prinsip-prinsip 

umum yang rincian operasionalnya disesuaikan dengan tuntutan zaman 

dan lingkungannya. Dengan pola ekspresi al Qur’a>n semacam ini maka 
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peluang menetapkan hukum muamalah atas dasar pertimbangan mas}lah}ah 

akan sangat besar dan hal ini merupakan sisi dari elastisitas hukum Islam 

dalam bidang muamalah.
63

 

Dari contoh tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

mas}lah}ah dalam hukum Islam sangatlah penting, karena seiring dengan 

perkembangan zaman, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam juga 

semakin kompleks yang menuntut adanya keluwesan hukum dari peraturan 

hukum Islam dalam menyikapi perkembangan zaman tersebut. Namun, 

bagaimanapun juga kemaslahatan harus sesuai dengan nas}s}, karena 

kemaslahatan yang bertentangan dengan nas}s} adalah rekayasa hawa nafsu dan 

pikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan 

nas}s}. 

                                                           
63

 Siroj, Paradigma Us}u>l Fiqh, 42. 
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BAB III 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG 

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 

TERTENTU 

A. Data Umum 

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2017 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir 

cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya 

penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam 

negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang 

ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam 

bentuk likuid maupun non likuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional.
1
 

Namun, permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang 

berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum 

dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilannya (SPT PPh), sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang 

mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah 

dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang 

                                                           
1
 Gambaran umum, Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. 
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bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para 

pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau 

mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan 

ekonomi di Indonesia.
2
 

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh 

pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran 

pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada 

pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan 

berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas 

ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas 

pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi 

para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam 

pembiayaan pembangunan nasional.
3
 

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan 

untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga 

negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang 

dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa 

pengampunan pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin 

kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor 
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keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi 

antarnegara.
4
 

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak 

negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah 

sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas 

pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak 

penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5
 

Undang-Undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh 

dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela 

sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem 

administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.
6
 

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih 

yang dianggap sebagai penghasilan, ini merupakan bentuk kelanjutan dari 

program pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak yang terbatas 

dalam periode 1 juli 2016 sampai dengan tanggal 31 maret 2017 telah 

memberikan dampak signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun 

demikian, hasil pelaksanaan program pengampunan pajak menunjukkan 

bahwa realisasi atas deklarasi dan repatriasi harta dari luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum sesuai dengan harta wajib pajak 
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yang berada di dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum sepenuhnya 

diungkapkan dalam surat pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang 

mempunyai atau menyimpan harta baik di dalam maupun di luar wilayah 

NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7
 

Dengan memerhatikan kondisi tersebut, setelah program 

pengampunan pajak berakhir perlu diikuti dengan penegakan hukum di 

bidang perpajakan. Penegakan hukum dimaksud, dilakukan terhadap wajib 

pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak namun tidak 

memenuhi ketentuan pengungkapan harta dan/atau pengalihan dan investasi 

harta ke dalam wilayah NKRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak, dan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program 

pengampunan pajak, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau 

informasi terkait harta yang tidak atau tidak sepenuhnya dilaporkan dalam 

SPT PPh.
8
 Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2017 tentang 

pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih 

yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. 

Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini 

meliputi jenis penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan yang 

bersifat final, besaran tarif pajak, dan cara perhitungan serta saat terutang 

pajak penghasilan yang bersifat final. 
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2. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan 

Pajak atas Penghasilan tertentu 

Terkait pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak yang berakhir 

pada periode 31 Maret 2017, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 

13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan pajak 

penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang 

diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. 

2. Memberikan persamaan perlakuan antara wajib pajak yang membayar 

pajak dengan jujur dan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak 

dengan jujur, baik bagi wajib pajak yang mengikuti program 

pengampunan pajak maupun wajib pajak yang tidak mengikuti program 

pengampunan pajak. 

3. Diharapkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah ini dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebagai 

bentuk kontribusinya dalam pembangunan nasional.
9
 

 

3. Subyek Pajak 

                                                           
9
 Ditjen Pajak, “Bagaimana Pelaksanaan PP 36 Tahun 2017?,” dalam 
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Subyek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa 

harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan ini adalah: 

1. Wajib pajak peserta pengampunan pajak 

Yang dimaksud adalah wajib pajak yang telah mengikuti program 

pengampunan dengan ketentuan: 

a. Terdapat harta yang belum atau tidak sepenuhnya diungkapkan dalam 

surat pernyataan harta.
10

 

b. Tidak memenuhi ketentuan pengungkapan harta dan/atau pengalihan 

harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Pengampunan Pajak.
11

 Jangka waktu sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut yaitu 

paling singkat tiga tahun sejak tanggal dialihkannya harta ke dalam 

wilayah NKRI.
12

  

2. Wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak 

Wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak 

dapat dikenai pajak dalam peraturan pemerintah ini apabila Direktur 

Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait harta yang 

belum sepenuhnya ataupun tidak dilaporkan dalam SPT PPh sampai 

program pengampunan pajak berakhir.
13
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4. Obyek Pajak 

Terkait perlakuan atas harta yang ditemukan oleh Direktur Jenderal 

Pajak yang dimiliki oleh wajib pajak peserta pengampunan pajak yang telah 

mendapatkan surat keterangan dan harta tersebut belum ataupun tidak 

sepenuhnya diungkapkan dalam surat pernyataan harta dan juga harta yang 

dimiliki oleh wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan harta 

sampai program pengampunan pajak berakhir, atas harta yang ditemukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak tersebut dianggap sebagai harta bersih tambahan yang 

diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta 

tersebut dan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan serta tambahan 

sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan.
14

 

Obyek pajak penghasilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2017 ini adalah penghasilan tertentu berupa harta bersih yang 

diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 peraturan pemerintah ini. Obyek pajak tersebut adalah:
15

 

1. Harta bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 

Undang-Undang Pengampunan Pajak
16
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Dalam pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak 

dijelaskan apabila wajib pajak tidak memenuhi batas waktu pengalihan 

harta dan kewajiban menginvestasikan harta ke wilayah NKRI serta tidak 

mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI minimal tiga tahun, maka bagi 

wajib pajak akan berlaku ketentuan: 

a. Harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan 

diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan atas 

penghasilan tersebut dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

b. Uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak diperhitungkan 

sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
17

 

2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat 

pernyataan
18

 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Pengampunan Pajak yaitu terkait dengan harta yang ditemukan oleh Dirjen 

Pajak atas wajib pajak peserta program pengampunan pajak yang telah 

menerima surat keterangan pengampunan pajak, maka harta tersebut 

dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak pada saat ditemukannya data atau informasi mengenai harta 

tersebut.
19
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 Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 
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 Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
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Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat 

pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk:
20

 

a. Harta bersih dalam SPT PPh terakhir yang disampaikan setelah 

berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh wajib pajak 

yang telah memperoleh pengampunan pajak, namun tidak 

mencerminkan: 

1) Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang 

disampaikan sebelum: 

a) SPT PPh Terakhir; 

b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku; 

2) Harta bersih yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada 

tahun pajak terakhir; 

3) Harta bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik 

saham pada tahun pajak terakhir; 

4) Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat 

penyesuaian nilai harta berdasarkan surat pembetulan atas surat 

keterangan. Surat pembetulan atas surat keterangan dapat terjadi 

karena adanya kesalahan dalam penerapan tarif uang tebusan atau 

adanya kesalahan terkait penghitungan uang tebusan. 
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3. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh
21

 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Pengampunan Pajak, terkait dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan 

surat pernyataan harta sampai periode pengampunan pajak berakhir dan 

Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai 

harta yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 

Desember 2015 serta belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan 

tahunan. Maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan 

yang diperoleh wajib pajak sejak ditemukannya data atau informasi terkait 

harta tersebut. Dengan ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menemukan 

informasi mengenai harta bersih yang dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 

2019.
22

 

Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat 

pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harta 

bersih yang:
23

 

a. Diperoleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;  

b. Masih dimiliki pada akhir tahun pajak terakhir. 

Selain itu, harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harta yang 
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 Pasal 2 ayat (1) huruf c  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
22

 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 
23

 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak 

penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2015 dengan ketentuan:
24

 

a. Masih dimiliki wajib pajak pada akhir tahun pajak terakhir 

b. Belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat 

perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka 

menghitung pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta 

bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. 

4. Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan pajak merupakan nilai yang digunakan untuk 

menghitung besar pajak yang terutang agar dapat mengetahui jumlah pajak 

yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut dengan mengalikan jumlah 

dasar pengenaan pajak dengan tarif yang berlaku. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, dasar pengenaan pajak tersebut adalah 

sebagai berikut:
25

 

1. Harta bersih yang tercantum dalam surat keterangan pengampunan pajak
26

 

Apabila wajib pajak tidak memenuhi batas waktu pengalihan harta 

dan kewajiban menginvestasikan harta ke wilayah NKRI serta tidak 

mengalihkan harta yang ada di wiliayah NKRI ke luar wilayah NKRI 

minimal tiga tahun, maka dasar pengenaan pajaknya adalah sejumlah harta 
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 Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak 

penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
25

 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak 

penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
26

 Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan pengampunan 

pajak. 

2. Harta bersih yang belum atau tidak sepenuhnya diungkapkan dalam surat 

pernyataan harta
27

 

Apabila wajib pajak sudah mendapatkan surat keterangan 

pengampunan pajak kemudian ditemukan data ataupun informasi 

mengenai harta yang belum diungkapkan atau tidak sepenuhnya 

diungkapkan dalam surat pernyataan harta, maka dasar pengenaan 

pajaknya adalah sejumlah harta yang belum atau tidak sepenuhnya 

diungkapkan dalam surat pernyataan harta tersebut. 

3. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh
28

 

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pernyataan sampai 

dengan periode pengampunan pajak berakhir, dan ternyata Direktur 

Jenderal Pajak menemukan data ataupun informasi mengenai harta yang 

diperoleh wajib pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 

Desember 2015, maka dasar pengenaan pajaknya adalah sejumlah harta 

bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh. 

4. Jumlah antara harta yang dilaporkan dalam SPT PPh dengan harta yang 

bersumber dari penghasilan atau setoran modal
29
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 Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
28

 Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
29

 Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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Apabila wajib pajak menyampaikan SPT PPh setelah berlakunya 

Undang Undang Pengampunan Pajak dan wajib pajak tersebut sudah 

mendapatkan pengampunan pajak, namun SPT PPh tersebut tidak benar 

dengan alasan tidak mencerminkan kesesuaian antara harta yang 

disampaikan dalam SPT PPh terakhir dengan SPT PPh sebelumnya, 

dengan harta yang diperoleh dari penghasilan serta harta yang bersumber 

dari setoran modal pemilik saham pada tahun pajak terakhir, maka dasar 

pengenaan pajaknya adalah sejumlah antara harta yang disampaikan dalam 

SPT PPh terakhir dengan jumlah yang mencerminkan harta yang 

bersumber dari penghasilan ataupun harta dari setoran modal pemilik 

saham. 

5. Jumlah antara harta dalam surat keterangan dengan harta dalam surat 

pembetulan atas surat keterangan
30

 

Apabila dalam surat keterangan pengampunan pajak yang diterima 

oleh wajib pajak ternyata terdapat kesalahan terkait penetapan tarif uang 

tebusan ataupun kesalahan penghitungan uang tebusan, maka dasar 

pengenaan pajaknya adalah jumlah antara harta bersih yang terdapat dalam 

surat keterangan dengan jumlah harta yang terdapat dalam surat 

pembetulan atas surat keterangan yang diterima oleh wajib pajak. 
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 Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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B. Data Khusus 

1. Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan 

nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 

80 % dari seluruh penerimaan negara.
31

 Pajak memiliki peran yang sangat 

penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan 

bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, 

biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para 

pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari 

pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak 

fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan 

ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak 

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib 

pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 

menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 

2017 sebesar Rp 1.750,3 Triliun yang diperoleh dari sumber pendapatan 

perpajakan sebesar Rp 1.498,9 Triliun, pendapatan negara bukan pajak 

                                                           
31

 Susi Suzana, Analisis Perhitungan Pph Badan  pada PT Dwi Guna Laksana Kabupaten 

Banjar, 49. 
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(PNBP) sebesar Rp 250 Triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp 1,4 

Triliun.
32

 

Meskipun belum seratus persen seperti yang ditargetkan, namun 

pendapatan negara dari sektor perpajakan secara keseluruhan mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,3% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak 

pada tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak sampai 

akhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.339,8 Triliun atau mencapai sekitar 

91% dari yang ditargetkan dalam APBN Perubahan 2017. Sedangkan 

pendapatan negara secara keseluruhun untuk tahun anggaran 2017 sebesar 

Rp 1.655,8 Triliun, berarti bahwa tahun 2017 ini kontribusi pajak atas 

pendapatan negara sebesar 80,9%. Realisasi defisit anggaran pada 2017 

sebesar 2,57% atau lebih rendah dari target dalam APBN Perubahan 2017 

yaitu sebesar 2,92%. Hal ini disebabkan oleh membaiknya penerimaan 

negara pada tahun 2017.
33

 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, program 

pengampunan pajak menjadi salah satu faktor penting penyumbang 

penerimaan pajak, yang tumbuh sebesar 4,3%. Dari adanya pengampunan 

pajak (tax amnesty) telah menyumbangkan penerimaan sebesar Rp107 

Triliun atas penerimaan pajak 2017.
34

 Hal ini menunjukkan bahwa 
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 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 
33

 Kementerian Keuangan RI,”Kinerja APBN 2017 Lebih Baik dari Tren Tiga Tahun 

Terakhir,” dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-APBN-2017-Lebih-Baik-

dari-Tren-Tiga-Tahun-Terakhir/, (diakses pada 10 Maret 2018, jam 15.10). 
34

 Kementerian Keuangan RI, “Amnesti Pajak Sumbang Rp 107 Triliun bagi 

Pertumbuhan Penerimaan pajak,” dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/amnesti-

pajak-sumbang-rp107-triliun-bagi-pertumbuhan-penerimaan-pajak/, (diakses pada 10 Maret 2018, 

jam 15.45). 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-APBN-2017-Lebih-Baik-dari-Tren-Tiga-Tahun-Terakhir/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-APBN-2017-Lebih-Baik-dari-Tren-Tiga-Tahun-Terakhir/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/amnesti-pajak-sumbang-rp107-triliun-bagi-pertumbuhan-penerimaan-pajak/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/amnesti-pajak-sumbang-rp107-triliun-bagi-pertumbuhan-penerimaan-pajak/
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pengampunan pajak juga memiliki peranan penting dalam penerimaan 

negara. 

Namun, setelah program pengampunan pajak berakhir pada 

periode 31 Maret 2017 hasil pelaksanaan program pengampunan pajak 

menunjukkan bahwa realisasi atas deklarasi dan repatriasi harta dari luar 

wilayah NKRI belum sesuai dengan harta wajib pajak yang berada di 

dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan 

dalam surat pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang 

mempunyai atau menyimpan harta baik di dalam maupun di luar wilayah 

NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan.
35

 

Di dalam pelaksanaan program pengampunan pajak, wajib pajak 

diberikan kesempatan untuk memberikan nilai atas hartanya sendiri yang 

diungkapkan dalam surat pernyataan, dan kantor pajak tidak akan 

melakukan koreksi atas nilai harta tersebut. Selain itu, wajib pajak yang 

selama ini tidak jujur dalam melaporkan harta dan penghasilannya 

diberikan pengampunan dengan dua hadiah (reward) yaitu tarif yang jauh 

lebih rendah daripada tarif normal dan pembebasan dari kemungkinan 

diperiksa untuk tahun pajak 2015 ke belakang. Dirjen pajak berkorban 

demikian besar demi tercapainya rekonsiliasi dengan wajib pajak. 
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 Gambaran umum, Penjelasan atas PP Nomor 36 Tahun 2017. 
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Rekonsiliasi dalam konteks pengampunan pajak adalah sebuah upaya 

untuk membangun rasa saling percaya antara Dirjen pajak dan wajib 

pajak. Keluaran yang diharapkan tentu saja sebanding, yaitu kesediaan 

wajib pajak untuk mengakui semua harta/penghasilan yang selama ini 

telah disembunyikan dan dilaporkan dengan tidak benar.
36

 Akan tetapi, 

semangat rekonsiliasi yang dimaksudkan oleh Dirjen Pajak ternyata tidak 

sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh para wajib pajak. Oleh 

karena itu, sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan para wajib pajak 

yang tidak memanfaatkan program pengampunan pajak tersebut 

diberlakukanlah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu 

berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. 

2. Tarif Pajak dan Ketentuannya 

Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan tarif pajak yang 

bersifat final atas jenis penghasilan tertentu dengan memerhatikan 

kesederhanaan dalam pemungutan pajak, adanya pemerataan dalam 

pengenaan pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak 

badan, dalam hal ini termasuk kepada wajib pajak yang memiliki 

penghasilan bruto setahun sampai dengan jumlah tertentu.
37

 

Tarif dalam peraturan pemerintah ini merupakan tarif pajak 

tertinggi untuk masing-masing wajib pajak sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun demikian, untuk wajib 

                                                           
36

 Erikson Wijaya, “Adilkah PP Nomor 36 Tahun 2017?,” dalam 

http://punditax.com/dipersoalkan-keadilan-dalam-pp-nomor-36-tahun-2017/, (diakses pada tanggal 

10 April 2018, jam 20.32).  
37

 Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan 

Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 

http://punditax.com/dipersoalkan-keadilan-dalam-pp-nomor-36-tahun-2017/
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pajak dengan penghasilan bruto sampai dengan jumlah tertentu dalam 

rangka keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak perlu diberikan 

tarif tersendiri dengan pertimbangan wajib pajak tersebut masih perlu 

dibina dan dikembangkan.
38

 

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2017 ini, ditetapkan sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
39

 

Tarif pajak 25% ini berlaku kepada wajib pajak badan yang 

memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4,8M dalam satu tahun.  

b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen)
40

 

Tarif pajak 30% ini berlaku bagi wajib pajak pribadi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto dari 

usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir lebih dari 

Rp 4,8 M (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

2) Wajib pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas lebih dari Rp 632.000.000,00 (enam ratus 

tiga puluh dua juta rupiah). 

3) Wajib pajak yang menerima penghasilan gabungan dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana terdapat pada poin a dan 
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 Ibid. 
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 Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
40

 Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada poin b, dengan 

ketentuan: 

a) Jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak selain dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya lebih dari Rp 

632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) 

b) Jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas serta dari usaha dan/atau pekerjaan 

bebas lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah). 

c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
41

 

Untuk wajib pajak dengan perolehan penghasilan setahun dalam 

jumlah tertentu, dikenakan pajak 12,5% dengan ketentuan:
42

 

1) Wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau 

pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp 

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

2) Wajib pajak yang menerima penghasilan selain dari usaha dan/atau 

pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp 

632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) 

3) Wajib pajak yang menerima penghasilan gabungan dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana terdapat pada poin a dan 
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 Pasal 4 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak 

penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada poin b, dengan 

ketentuan: 

a) Jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak selain dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas paling banyak jumlahnya Rp 

632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) 

b) Jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas serta dari usaha dan/atau pekerjaan 

bebas paling banyak sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah). 

Wajib pajak dengan penghasilan tertentu ini diberikan tarif 

sebesar 12,5% sebagai bentuk keadilan dan pemerataan dalam 

pengenaan pajak serta wajib pajak tersebut masih perlu dibina dan 

dikembangkan lagi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah 

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian 

khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak 

terikat oleh suatu hubungan kerja. Misalnya:
43

 

1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri atas 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris 
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 Penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 

tentang Pengenaan Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari 

3) Olahragawan 

4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator 

5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah 

6) Agen iklan 

7) Pengawas atau pengelola proyek 

8) Perantara 

9) Petugas penjaga barang dagangan 

10) Agen asuransi 

11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel 

marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan 

sejenisnya. 

Cara menghitung pajak penghasilan yang bersifat final tersebut 

dengan mengalikan besarnya tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak penghasilan. Misalnya: 

1) Wajib pajak yang memenuhi persyaratan penghasilan bruto
44

 

Tuan D adalah peserta program pengampunan pajak yang 

sudah mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak. Namun, 

setelah mendapatkan surat keterangan, ternyata Dirjen Pajak 
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 Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan 

Pajak penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
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memiliki data dan informasi lain terkait kepemilikan harta Tuan D 

yang belum diungkapkan dalam surat pernyataan sebagai berikut: 

a) Penghasilan usaha bengkel sebesar Rp 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) yang dikenai pajak bersifat final 

b) Penghasilan deposito sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) yang dikenai pajak bersifat final. 

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi 

yang dimiliki oleh Dirjen Pajak sebagai berikut: 

a) Menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha 

atau pekerjaan bebas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) 

b) Memiliki jumlah penghasilan bruto gabungan dari penghasilan 

yang bersumber dari usaha atau pekerjaan bebas dan 

penghasilan yang bersumber selain dari usaha atau pekerjaan 

bebas sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta 

rupiah) 

Berdasarkan data atau informasi tersebut, maka tarif yang 

berlaku bagi Tuan D sebesar 12,5%. Tarif tersebut berlaku karena 

Tuan D memiliki penghasilan bruto gabungan yang bersumber 

selain dari usaha dan penghasilan bruto dari usaha bengkel sebesar 

Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). 

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan D 

adalah 12,5% × Rp 260.000.000,00 = Rp 32.500.000,00. Jadi, 
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jumlah pajak bersifat final yang harus dibayarkan oleh Tuan D 

sebesar Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu 

rupiah). 

2) Wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan penghasilan bruto
45

 

Tuan Z adalah peserta program pengampunan pajak yang 

telah memperoleh surat keterangan. Namun, Dirjen pajak 

menemukan data dan informasi lain yang menyatakan bahwa 

penghasilan Tuan Z adalah sebagai berikut: 

a) Penghasilan dari usaha bengkel sebesar Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) yang dikenai pajak penghasilan bersifat 

final 

b) Penghasilan deposito sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus 

lima puluh juta rupiah) yang dikenai pajak penghasilan bersifat 

final. 

Mengingat Tuan Z berdasarkan data yang dimiliki oleh 

Dirjen Pajak : 

a) Menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha 

atau pekerjaan bebas sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah) 

b) Memiliki jumlah penghasilan bruto gabungan dari penghasilan 

yang bersumber selain dari usaha atau pekerjaan bebas dan 

penghasilan dari pekerjaan usaha atau pekerjaan bebas sebesar 
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Rp 1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta 

rupiah), 

Maka tarif yang berlaku bagi Tuan Z sebesar 30%. Tarif 

tersebut berlaku karena Tuan Z memiliki penghasilan bruto selain 

dari usaha atau pekerjaan bebas lebih dari Rp 632.000.000,00 

(enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
46

 

Besarnya pajak yang harus dibayarkan Tuan Z dihitung 

dengan cara 30% × Rp 1.650.000.000,00 = Rp 495.000.000,00. 

Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Z adalah Rp 

495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). 

Penetapan tarif pajak ini merupakan tarif pajak tertinggi dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan bersifat final. 

Dikenakan kepada wajib pajak baik yang telah mengikuti program 

pengampunan pajak maupun wajib pajak yang tidak mengikuti program 

pengampunan pajak sebagai bentuk penegakan hukum di bidang 

perpajakan setelah berakhirnya program pengampunan pajak. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu 

penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban 

pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Jika tingkat 

pajak atas penghasilan dari suatu perusahaan rendah, tetapi individu 

menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan 
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menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih 

untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi.
47

 

International Tax Compact menjelaskan alasan wajib pajak 

melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah 

rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya 

moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung 

oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat 

terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak 

adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan 

bagi wajib pajak. Di Indonesia tarif pajak diukur dengan indikator prinsip 

kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang 

ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku.
48

 

Pemerintah dalam menetapkan tarif pajak yang tinggi dalam 

peraturan pemerintah ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: 

1) Upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak 

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 ini akan 

diterbitkan, penerimaan perpajakan masih jauh dari target yang 

ditentukan, data realisasi penerimaan pajak dari awal tahun sampai 31 

Agustus 2017 menunjukkan realisasi penerimaan baru Rp 685,6 

Triliun atau sekitar 45,7% dari target Anggaran Pendapatan dan 

                                                           
47

 Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly, “Analisis Keadilan Pajak, Biaya 

Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di 

Surabaya Barat,” Tax & Accounting Review, Vol 4, 2 (2014), 5. 
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Belanja Negara (APBN) tahun 2017 senilai Rp 1.498,9 Triliun. 

Dengan demikian dalam empat bulan terakhir, Dirjen Pajak dituntut 

mengejar setoran Rp 813 Triliun. Sehingga penetapan tarif pajak ini 

juga merupakan upaya extra effort pemerintah untuk mendongkrak 

penerimaan negara di sektor perpajakan.
49

 

2) Keadilan bagi seluruh wajib pajak 

Menurut Hestu Yoga Saksama (Direktur P2 Humas Direktorat 

Jenderal Pajak) seperti yang dikutip dalam Sindo news.com 

menjelaskan terkait dengan penetapan tarif pajak dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 ini untuk memberikan rasa adil 

bagi wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan benar, termasuk bagi para peserta program pengampunan 

pajak melalui pemerataan beban pajak kepada wajib pajak yang belum 

melaksanakan kewajiban pajak dengan benar namun enggan untuk 

mengikuti program pengampunan pajak.
50

 

3) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak 

Tarif pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini 

merupakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final. Pemerintah 

tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tarif pajak yang tinggi 

untuk sekedar memenuhi tagret penerimaan pajak, tetapi juga 
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 Seno Tri Sulistiyono, “Ditjen Pajak Janji, Belum Akan Buru Wajib Pajak Peserta Tax 

Amnesty,” dalam http://m.tribunnews.com/bisnis/2017/10/03/ditjen-pajak-janji-belum-akan-buru-
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hukum-pengenaan-pajak-penghasilan-1505895557, (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, jam 

05.58). 
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memerhatikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, dan adanya 

pemerataan dalam pengenaan pajak antara wajib pajak yang telah 

bersikap jujur melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan dan 

wajib pajak yang kurang atau tidak bersikap jujur dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya. 

Tarif pajak penghasilan yang bersifat final merupakan salah satu 

cara pemungutan pajak dengan cara yang sederhana. Dikatakan 

sederhana karena wajib pajak dapat menghitung pajak dengan sekali 

hitung, yaitu mengalikan besar tarif dengan penghasilan kena pajak. 

Tidak ada tarif progresif, tidak ada biaya yang harus dikurangkan, dan 

tidak dapat dikreditkan di SPT PPh.
51
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BAB IV 

TINJAUAN MAS{LAH{AH TERHADAP PP NOMOR 36 TAHUN 2017 

TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 

PENGHASILAN TERTENTU 

A. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan tertentu menurut PP Nomor 36 Tahun 2017 

Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam 

(shari>’ah) tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. 

Sehingga menolak mas}lah}ah itu sama halnya dengan membekukan shari>’ah. 

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam al Qur’a>n surat al Anbiya>’ 

ayat 107, sebagai berikut:  

           1
 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.
2
 

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, 

berguna, dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Asas kemaslahatan hidup 

mengandung pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat dilakukan 

asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi 

kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip shari>’ah. 

Adapun bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atas ditetapkannya 

hukum Islam ini berkaitan erat dengan menjaga kelima aspek yang sangat 

penting di dalam kehidupan manusia, hal ini sebagaimana yang telah 
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 Al Qur’a>n 21 : 107. 

2
 Departemen Agama RI, Al Qur’a>n dan Terjemahannya (t.tp,: CV Penerbit J-Art, 2004), 

331. 
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disepakati para „ulama bahwa kelima aspek tersebut adalah memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek pokok tersebut 

sangatlah penting demi tegaknya shari>’ah dan tidak ada yang lebih 

diprioritaskan jika terjadi benturan antara aspek yang satu dengan yang 

lainnya. Imam al Ghaza>li mengatakan bahwa segala tindakan yang 

mengandung pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia 

tersebut merupakan mas}lah}ah dan segala yang dapat menghancurkan kelima 

unsur pokok tersebut merupakan bahaya dan kemadaratan. 

Kemaslahatan jika dilihat dari segi prioritasnya, para „ulama us}u>l fiqh 

mengategorikannya menjadi tiga tingkatan, yaitu mas}lah}ah d}aru>ri>yah, 

mas}lah}ah h}a>jjiyah, mas}lah}ah tah}si>niyah. 

Mas}lah}ah d}aru>riyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya 

arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.  Prinsip pokok 

kehidupan manusia adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3
 Mas}lah}ah 

h}a>jjiyah adalah segala sesuatu yang oleh hukum Islam tidak dimaksudkan 

untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk 

menghilangkan mashaqqah (kesulitan), kesempitan atau ih}tiya>t} (berhati-hati) 

terhadap kelima hal pokok tersebut.
4
 Sedangkan mas}lah}ah tah}si>niyah adalah 

mas}lah}ah yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan 

pokok manusia, tidak pula dalam upaya ih}tiya>t}, akan tetapi untuk menjaga 
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 Amir, Us}u>l Fiqh Jilid 2 Cet. 1, 327. 

4
 Ibid., 328. 



70 
 

 

kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok 

manusia.
5
 

Sesuai dengan tingkatannya, maka yang paling utama adalah 

tingkatan mas}lah}ah d}aru>riyah, kemudian mas}lah}ah h}a>jjiyah dan yang terakhir 

mas}lah}ah tah}si>niyah. Apabila dengan mas}lah}ah tah}si>niyah belum dapat 

tercapai maka harus dicapai dengan mas}lah}ah h}a>jjiyah atau d}aru>ri>yah. Tetapi, 

apabila dengan mas}lah}ah tah}si>niyah dan h}a>jjiyah juga tidak bisa dicapai 

maka harus dicapai dengan mas}lah}ah d}aru>ri>yah.
6
 Tingkatan-tingkatan 

kepentingan tersebut berlaku untuk melindungi tujuan hukum Islam yang 

lima tanpa terkecuali. 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan 

nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 80 % 

dari seluruh penerimaan negara.
7
 Pajak memiliki peran yang sangat penting 

dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan 

dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, 

subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan 

pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak 

pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang 

dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah 

negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan 

dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

                                                           
5
 Abu> Zahrah, Us}u>l Fiqh, 586. 

6
 Ibid., 590. 

7
 Susi Suzana, Analisis Perhitungan Pph Badan  pada PT Dwi Guna Laksana Kabupaten 

Banjar, 49. 
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melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. 

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 menjelaskan 

bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 2017 sebesar Rp 

1.750,3 Triliun yang diperoleh dari sumber pendapatan perpajakan sebesar Rp 

1.498,9 Triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 

Triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp 1,4 Triliun.
8
 

Meskipun belum seratus persen seperti yang ditargetkan, namun 

pendapatan negara dari sektor perpajakan secara keseluruhan mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,3% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 

tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak sampai akhir 31 

Desember 2017 sebesar Rp 1.339,8 Triliun atau mencapai sekitar 91% dari 

yang ditargetkan dalam APBN Perubahan 2017. Sedangkan pendapatan 

negara secara keseluruhun untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.655,8 

Triliun, berarti bahwa tahun 2017 ini kontribusi pajak atas pendapatan negara 

sebesar 80,9%. Realisasi defisit anggaran pada 2017 sebesar 2,57% atau lebih 

rendah dari target dalam APBN Perubahan 2017 yaitu sebesar 2,92%. Hal ini 

disebabkan oleh membaiknya penerimaan negara pada tahun 2017.
9
 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, program 

pengampunan pajak menjadi salah satu faktor penting penyumbang 

                                                           
8
 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 
9
 Kementerian Keuangan RI,”Kinerja APBN 2017 Lebih Baik dari Tren Tiga Tahun 

Terakhir,” dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-APBN-2017-Lebih-Baik-

dari-Tren-Tiga-Tahun-Terakhir/, (diakses pada 10 Maret 2018, jam 15.10). 
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penerimaan pajak, yang tumbuh sebesar 4,3%. Dari adanya pengampunan 

pajak (tax amnesty) telah menyumbangkan penerimaan sebesar Rp107 Triliun 

atas penerimaan pajak 2017.
10

 Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan 

pajak juga memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB III, bahwa setelah program 

pengampunan pajak berakhir pada periode 31 Maret 2017 hasil pelaksanaan 

program pengampunan pajak menunjukkan bahwa realisasi atas deklarasi dan 

repatriasi harta dari luar wilayah NKRI belum sesuai dengan harta wajib 

pajak yang berada di dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum sepenuhnya 

diungkapkan dalam surat pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang 

mempunyai atau menyimpan harta baik di dalam maupun di luar wilayah 

NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11

 Hal 

tersebut yang memicu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2017 ini. 

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tersebut 

sebagai langkah bentuk extra effort Dirjen Pajak untuk mendongkrak 

penerimaan pajak pada kuartal IV 2017 sampai dengan 2018. Dirjen Pajak 

akan membidik pajak penghasilan dari harta wajib pajak baik yang mengikuti 
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 Kementerian Keuangan RI, “Amnesti Pajak Sumbang Rp 107 Triliun bagi 

Pertumbuhan Penerimaan pajak,” dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/amnesti-

pajak-sumbang-rp107-triliun-bagi-pertumbuhan-penerimaan-pajak/, (diakses pada 10 Maret 2018, 

jam 15.45). 
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 Gambaran umum, Penjelasan atas PP Nomor 36 Tahun 2017. 
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program pengampunan pajak maupun yang tidak mengikuti.
12

 Padahal di 

dalam program pengampunan pajak, wajib pajak diberikan kesempatan untuk 

memberikan nilai atas harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan harta 

dan kantor pajak tidak boleh melakukan koreksi atas surat pernyataan 

tersebut. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh 

para wajib pajak.
13

 Oleh karena itu, peraturan pemerintah ini sangat 

diperlukan untuk menjembatani pelaksanaan program pengampunan pajak 

yang merupakan turunan dari Pasal 13 dan 18 Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 

Sebagai bentuk tindak lanjut implementasi program pengampunan 

pajak, lahirnya peraturan pemerintah ini memberikan payung hukum bagi 

Dirjen Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Sehingga 

pembangunan negara dan upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dapat berjalan dengan baik. Dan alokasi dana dalam 

peraturan pemerintah ini akan masuk dalam penerimaan pajak penghasilan 

yang akan digunakan sesuai dengan rencana dalam APBN Perubahan 2017 

dan APBN Perubahan 2018. Tentunya, pelaksanaan peraturan pemerintah 

tersebut merupakan sebuah upaya untuk merealisasikan tujuan hukum Islam 

yaitu perlindungan harta yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjaga 
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 Mochammad Bayu Tjahono, “Menyongsong Tahun 2018,” dalam 

http://www.pajak.go.id/article/menyongsong-tahun-2018, (diakses pada tanggal 14 Maret 2018, 

jam 11.21). 
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 Tesa Oktiana Surbakti, “Regulasi Turunan Tax Amnesty Diharapkan Tidak 

Menyurutkan Kepatuhan Pajak,” dalam http://mediaindonesia.com/news/read/123454/regulasi-

turunan-tax-amnesty-diharapkan-tidak-menyurutkan-kepatuhan-pajak/2017-09-21&hl=id-ID, 

(diakses pada tanggal 14 Maret 2018,  jam 10.56). 
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kestabilan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Jasser Auda dalam teori maqa>s}id sha>ri’ah kontemporer menjelaskan 

tentang h}ifz} al ma>l  yang mengutamakan kepedulian sosial, menaruh 

perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong 

kesejahteraan manusia, serta menghilangkan jurang antara yang kaya dengan 

yang miskin.
14

 Oleh karena itu, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan 

tertentu kepada wajib pajak yang tidak memanfaatkan program pengampunan 

pajak dengan optimal merupakan kategori dalam h}ifz} al ma>l yang mana 

dalam tujuannya, pajak yang dipungut dari wajib pajak tersebut, dapat 

menopang pemasukan negara melalui pembayaran pajak, sehingga kesulitan-

kesulitan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan-pembangunan negara dapat diminimalisir sebaik mungkin. 

Kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan tindak 

lanjut bagi para wajib pajak baik yang telah melewatkan kesempatan program 

pengampunan pajak merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan 

negara dari harta wajib pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya jujur dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk selanjutnya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan negara, seperti pembangunan-pembangunan infrastruktur 

negara, pembayaran gaji pegawai, pembiayaan subsidi BBM, biaya jaminan 

kesehatan masyarakat, biaya jaminan pendidikan dan lain-lain. 
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 Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqa>s}id Shari>’ah Analisis 

Pendekatan Sistem Jasser Auda,” Jurnal Studia Islamika Vol. 13, 2 (Desember 2016), 233. 
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Meskipun tanpa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 

ini, bangsa Indonesia tidak akan mengalami kehancuran secara langsung. 

Namun, dengan adanya peraturan pemerintah ini, setidaknya pendapatan 

negara akan meningkat, dan angka defisit negara semakin kecil. Sehingga 

kesulitan untuk melakukan pembangunan negara karena batasan pendapatan 

dapat diminimalisir, stabilitas ekonomi dapat terjaga juga upaya 

menyejahterakan masyarakat semakin besar kemungkinan untuk teralisasi 

dengan baik, menurut Jasser Auda hal tersebut termasuk dalam kategori h}ifz} 

al ma>l  yang merupakan mas}lah}ah h}a>ji>yah di mana sebuah mas}lah}ah yang 

tidak dimaksudkan untuk memelihara lima tujuan hukum Islam yang 

merupakan kebutuhan dasar manusia secara langsung, melainkan 

dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan dan ih}tiyat} dalam 

perlindungan harta negara melalui bertambahnya pendapatan negara dari 

sektor perpajakan sehingga nilai defisit APBN semakin kecil, serta 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

B. Tinjaun Mas}lah}ah terhadap Kebijakan Penetapan Tarif Pajak menurut 

PP Nomor 36 Tahun 2017 

Setiap ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. tidak lain 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Seperti yang 

dijelaskan dalam BAB II, bahwa berdasarkan eksistensinya, mas}lah}ah terbagi 

menjadi tiga, yaitu: Mas}lah}ah Mu’tabarah, mas}lah}ah mulghah, dan mas}lah}ah 

mursalah. 
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Mas}lah}ah mu’tabarah adalah mas}lah}ah yang diakui secara eksplisit 

oleh hukum Islam dan ditunjukkan oleh adanya dalil yang spesifik. Bentuk 

mas}lah}ah ini para ulama sepakat dijadikannya sebagai h}ujjah shar’iyah yang 

valid dan otentik. Mas}lah}ah mu’tabarah dimasukkan ke dalam kategori qiyas 

(analogi).
15

 Sedangkan mas}lah}ah mulgha>h adalah kemaslahatan yang ditolak 

oleh hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan shara’.16
 Dan 

mas}lah}ah mursalah adalah kemaslahatan yang oleh Allah tidak dibuatkan 

hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil yang menunjukkan dianggap 

atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak 

dibatasi oleh bukti adanya dukungan dan bukti adanya penolakan. 

Ketiga penggolongan tersebut di atas dimaksudkan sebagai bagian 

dari jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan 

hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, maka 

untuk permasalahan keabsahan hukum masih ada pertanyaan lanjutan yaitu, 

“Apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan baru telah dibuat 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut sebagai hukum 

Islam”. Oleh karena itu, pemikir hukum dituntut untuk memberi argumentasi 

yang benar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pendapatnya.
17

 

Jasser Auda dalam teori maqa>s}id shari>’ah kontemporer menjelaskan 

tentang h}ifz} al ma>l  yang mengutamakan kepedulian sosial, menaruh 

perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong 

                                                           
15

 Asmawi, Perbandingan Us}u>l Fiqh, 129. 
16

 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Us}u>l Fiqh (Jakarta: Amzah, 

2009), 203. 
17

 Abdul Mun‟im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), 305. 
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kesejahteraan manusia, serta menghilangkan jurang antara yang kaya dengan 

yang miskin.
18

 

Dalam BAB III dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 13 dan 18 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, yang bertujuan agar para wajib 

pajak yang tidak memanfaatkan program pengampunan pajak dengan baik 

diberikan tindakan yang tegas dan adil sehingga terdapat persamaan hukum 

antara wajib pajak yang telah bersikap jujur dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan yang tidak atau kurang jujur dalam melaksanakan 

kewajibannya tersebut sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan 

negara. 

Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan tarif pajak yang bersifat 

final atas jenis penghasilan tertentu dengan memperhatikan kesederhanaan 

dalam pemungutan pajak, karena dalam penetapan tarif pajak dalam peraturan 

pemerintah ini merupakan tarif pajak yang bersifat final sehingga wajib pajak 

dapat menghitung pajak dengan sekali hitung, yaitu mengalikan besar tarif 

dengan penghasilan kena pajak. Tidak ada tarif progresif, tidak ada biaya 

yang harus dikurangkan, dan tidak dapat dikreditkan di SPT PPh.
19

 Adanya 

pemerataan dalam pengenaan pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi 
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 Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqa>s}id Shari>’ah, 233. 
19

 Muhammad Rahmat, “Ketidakadilan di balik Kesederhanaan PPh Final,” dalam 

www.fiscuswannabe.web.id.2011/05, (diakses pada tanggal 18 Juli 2018 jam 03.33). 

http://www.fiscuswannabe.web.id.2011/05
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maupun wajib pajak badan, dalam hal ini termasuk kepada wajib pajak yang 

memiliki penghasilan bruto setahun sampai dengan jumlah tertentu.
20

  

Tarif dalam peraturan pemerintah ini merupakan tarif pajak tertinggi 

untuk masing-masing wajib pajak sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan di bidang perpajakan. Namun demikian, untuk wajib pajak dengan 

penghasilan bruto sampai dengan jumlah tertentu dalam rangka keadilan dan 

pemeraataan dalam pengenaan pajak perlu diberikan tarif tersendiri dengan 

pertimbangan wajib pajak tersebut masih perlu dibina dan dikembangkan.
21

  

Tarif sebagaimana dijelaskan dalam BAB III terdiri dari tiga lapisan, 

yakni: 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, 

dan 12,5% untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu 

penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak 

sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Jika tingkat pajak atas 

penghasilan dari suatu perusahaan rendah, tetapi individu menghadapi tarif 

pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban 

pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan 

sebagian penghasilan pribadi.
22

 

International Tax Compact menjelaskan alasan wajib pajak 

melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya 

                                                           
20

 Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu. 
21

 Ibid. 
22

 Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly, “Analisis Keadilan Pajak, Biaya 

Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di 

Surabaya Barat,” Tax & Accounting Review, Vol 4, 2 (2014), 5. 
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kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap 

pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, 

rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan 

penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu 

penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang 

terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Di Indonesia tarif 

pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak 

sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang 

berlaku.
23

 

Namun, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah 

disediakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan 

individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk 

memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip  ِأَْلُغْرُم ِِبْلغُْنم yang 

berarti tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. 

Ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu:
24

 

1. Kas negara mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik 

pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara 

yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. 

2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat 

dengan cara yang adil. 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Muhammad Nur Ichwan Muslim “Pajak dalam Islam,” dalam 

https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-Islam.html, (diakses pada 20 Maret 2018, jam 20.49). 

https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html
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3. Bermusyawarah dengan pakar dan anggota shura  (DPR atau MPR) 

dalam menentukan berbagai kebutuhan negara  yang membutuhkan dana 

tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syariat. 

Begitu halnya pemerintah sebagai pemimpin suatu negara diberikan 

amanat untuk melindungi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan kepada 

mereka. Karenanya, segala aturan dan kebijakan pemerintah harus benar-

benar ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya pemerintah tidak 

boleh menetapkan suatu aturan yang dapat merugikan rakyatnya dan 

memihak kepentingan kelompok tertentu. Seperti dalam suatu kaidah fiqh 

yang mengatakan:
25

 

َماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َمنُ ْوٌط ِِبْلَمْصَلَحةِ   َتَصرُُّف اْْلِ
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan 

kemaslahatan mereka”. 

Suatu kebijakan dikatakan sebagai sebuah mas}lah}ah jika memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan. Kebijakan penetapan tarif pajak dalam 

peraturan pemerintah ini, dapat dikategorikan sebagai mas}lah}ah juga harus 

memenuhi syarat-syarat sebuah mas}lah}ah. Syarat-syarat tersebut antara lain: 

Mas}lah}ah itu harus bersifat hakiki bukan merupakan kemaslahatan 

yang semu, artinya dalam menetapkan suatu kebijakan harus benar-benar 

didasarkan kepada penolakan terhadap suatu bahaya.
26

 Selain itu, penggunaan 

mas}lah}ah untuk menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Begitu halnya 
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 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fiqh (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 118. 
26

 Khairul Umam, Us}u>l Fiqh Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 137. 
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dengan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak yang tinggi juga 

dikarenakan pada saat peraturan pemerintah ini akan diterbitkan, penerimaan 

perpajakan masih jauh dari target yang ditentukan, data realisasi penerimaan 

pajak dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017 menunjukkan realisasi 

penerimaan baru Rp 685,6 triliun atau sekitar 45,7% dari target Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 senilai Rp 1.498,9 

Triliun. Dengan demikian dalam empat bulan terakhir, Ditjen Pajak dituntut 

mengejar setoran Rp 813 Triliun. Sehingga penetapan tarif pajak ini juga 

merupakan upaya extra effort pemerintah untuk mendongkrak penerimaan 

negara di sektor perpajakan.
27

 Meningkatnya penerimaan perpajakan dapat 

berpengaruh untuk menekan angka defisit. Apabila angka defisit semakin 

menurun maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara akan 

semakin optimal. 

Pemerintah juga tidak sewenang-wenang menetapkan tarif pajak yang 

tinggi untuk sekedar memenuhi tagret penerimaan pajak, tetapi juga 

memerhatikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, wajib pajak dapat 

menghitung pajak dengan sekali hitung, yaitu mengalikan besar tarif dengan 

penghasilan kena pajak. Tidak ada tarif progresif, tidak ada biaya yang harus 

dikurangkan, dan tidak dapat dikreditkan di SPT PPh.
28

 Serta adanya 

pemerataan dalam pengenaan pajak antara wajib pajak yang telah bersikap 
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 Seno Tri Sulistiyono, “Ditjen Pajak Janji, Belum Akan Buru Wajib Pajak Peserta Tax 

Amnesty,” dalam http://m.tribunnews.com/bisnis/2017/10/03/ditjen-pajak-janji-belum-akan-buru-

wajib-pajak-peserta-tax-amnesty?page=all, (diakses pada tanggal 10 April 2018, jam 20.42). 
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 Muhammad Rahmat, “Ketidakadilan di balik Kesederhanaan PPh Final,” dalam 

www.fiscuswannabe.web.id.2011/05, (diakses pada tanggal 18 Juli 2018 jam 03.33). 
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jujur melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan dan wajib pajak yang 

kurang atau tidak bersikap jujur dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

Syarat suatu kebijakan juga dikatakan sebagai mas}lah}ah yaitu 

kebijakan tersebut harus berupa kemaslahatan umum bukan kemaslahatan 

pribadi. Demikian halnya, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam 

sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan 

baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi 

bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan 

pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Wujud nyata dari 

alokasi pajak yang dapat dilihat secara langsung adalah semakin maraknya 

pembangunan sarana-sarana umum, seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, 

rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi di mana semua itu menggunakan 

uang yang berasal dari pajak. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari 

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. 

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan 

rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Suatu mas}lah}ah harus masuk akal. Maksudnya kemaslahatan harus 

memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana 

seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
29

 

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak tersebut juga 

mempertimbangkan adanya tindakan para wajib pajak yang tidak 

memanfaatkan kesempatan pengampunan pajak dengan optimal, sehingga 

                                                           
29

 Abu> Zahrah, Us}u>l Fiqh, 454. 
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untuk menciptakan keadilan hukum bagi para wajib pajak yang telah sengaja 

tidak memanfaatkan program pengampunan pajak dengan optimal pemerintah 

memberikan tarif pajak tertinggi bersifat final yang  diatur dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari tindakan 

wajib pajak yang tidak jujur tersebut. 

Dari beberapa analisa tersebut di atas, jika dikaitkan dengan konsep 

maqa>s}id shari>’ah Jasser Auda, kebijakan penetapan tarif pajak tinggi yang 

diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memanfaatkan program 

pengampunan pajak dengan optimal, dapat meningkatkan pendapatan negara 

sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan-pembangunan infrastruktur negara, biaya jaminan kesehatan, 

jaminan pendidikan, subsidi BBM, serta pembangunan fasilitas umum yang 

diperlukan oleh masyarakat. Sehingga h}ifz} al ma>l yang dimaksudkan oleh 

Jasser Auda dari “pelestarian harta” menjadi “pengembangan ekonomi” dapat 

terealisasi melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. 

Memang di dalam nas}s} baik al Qur’a>n maupun h}adi>th tidak satupun 

yang menyebutkan berapakah besaran tarif yang diperbolehkan dalam Islam 

untuk memungut pajak kepada masyarakat, maka dari itu penetapan tarif 

pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 ini merupakan 

penerapan dari mas}lah}ah mursalah karena tidak terdapat dalil yang 

menyebutkan sebagai dukungan maupun dalil yang menolak terhadap 

kebijakan penetapan tarif pajak tersebut tetapi terdapat beberapa kaidah 

fiqhi>yah yang mendukung upaya pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, 
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sehingga kebijakan penetapan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2017 ini dapat dibenarkan sebagai mas}lah}ah. Meskipun di kalangan 

masyarakat, kebijakan penetapan tarif pajak yang tinggi tersebut masih 

menjadi sebuah kontroversi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 jika ditinjau 

dari segi mas}lah}ah Jasser Auda, merupakan kategori mas}lah}ah h}a>ji>yah di 

mana sebuah mas}lah}ah yang tidak dimaksudkan untuk memelihara lima 

tujuan hukum Islam yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara 

langsung, melainkan dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, 

kesempitan dan ih}tiyat} dalam perlindungan harta negara. Karena dengan 

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 ini setidaknya 

pendapatan negara akan meningkat, dan angka defisit negara semakin 

kecil. Sehingga kesulitan untuk melakukan pembangunan negara karena 

batasan pendapatan dapat diminimalisir, stabilitas ekonomi dapat terjaga 

juga upaya menyejahterakan masyarakat semakin besar kemungkinan 

untuk teralisasi dengan baik. 

2. Kebijakan penetapan tarif pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2017 ini menurut Jasser Auda dapat dikatakan sebagai sebuah 

mas}lah}ah karena dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

masyarakatmampu menambahkan penerimaan negara dari sektor 

perpajakan, sehingga pembangunan negara dan upaya menyejahterakan 

masyarkat dapat tercapai. Selain iyu, penetapan tarif pajak ini, dalam 

perspektif negara merupakan penerapan dari konsep mas}lah}ah mursalah 
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karena baik di dalam al Qur’a>n maupun h}adi>th tidak satupun yang 

menyebutkan berapakah besaran tarif yang diperbolehkan dalam Islam 

untuk memungut pajak kepada masyarakat. Namun, kebijakan dalam 

menetapkan tarif pajak Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 

didukung dengan adanya kaidah fiqhi>yah: 

َلَحةِ  ٌط ِِبلإَمصإ َماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َمنُ وإ  َتَصرُُّف اْلإِ

Sehingga kebijakan penetapan tarif pajak tersebut dapat dibenarkan. 

Meskipun dalam perspektif masyarakat, kebijakan penetapan tarif pajak 

yang tinggi dalam peraturan pemerintah ini masih menjadi kontroversi. 

B. Saran 

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah 

Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran 

pajak harus semakin digencarkan, karena dengan semakin memberikan 

pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak terhadap 

pembangunan  negara akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak 

untuk patuh dalam membayar pajak. 

2. Bagi wajib pajak 

Bagi para wajib pajak, baik yang sudah mengikuti program 

pengampunan pajak ataupun yang belum mengikuti kesempatan 

pengampunan pajak, untuk selalu bersikap jujur dalam melakukan 

kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan di bidang perpajakan. Karena pembayaran pajak, kembalinya 

nanti juga untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa/i IAIN Ponorogo 

untuk lebih meningkatkan penelitiannya di bidang perpajakan, 

memperbanyak pemahaman tentang perpajakan, serta kajian-kajian yang 

terkait dengan pajak, seperti sanksi pajak, pajak penjualan barang mewah, 

dan sebagainya, sehigga kajian hukum Islam tentang perpajakan semakin 

luas. 
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