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MOTTO
 

 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 

bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan 

keyakinan yang teguh” 

(Andrew Jackson) 

 

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” 

(Ali bin Abi Thalib) 
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RINGKASAN 

Riksawan Ficky Handoyo, 2018, Tax Amnesty : Evaluasi Pelaksanaan 

dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. 

Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak 

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Tax Amnesty di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur sesuai asas Adam Smith 

yaitu equality, certainty, convenience of payment, dan efficiency serta  Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Selain itu dilakukan 

juga analisis dampak pelaksanaan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak 

dan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dan metode studi kasus. Lokasi penelitian yaitu seluruh Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal (Kanwil DJP) di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian 

ini berasal dari hasil wawancara dengan narasumber di Kanwil DJP Jawa Timur I, 

Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III, dan Wajib Pajak yang 

terdaftar di lingkup Kanwil DJP Jawa Timur. Sedangkan data sekunder yang 

digunakan adalah hasildokumentasi dari Kanwil DJP Jawa Timur, perundang-

undangan, serta teori baik dari buku maupun jurnal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty di 

Kanwil DJP Jawa Timur secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2016. Namun bila ditinjau dari asas Adam Smith hanya sesuai 

dengan 2 asas yaitu equality dan efficiency. Sedangkan dampak Tax Amnesty 

terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak tidak dapat membantu 

memaksimalkan secara jangka pendek tetapi berpotensi meningkatkan pada 

jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Riksawan Ficky Handoyo, 2018, Tax Amnesty : Evaluation of the 

Implementation and Its Impact on Taxpayer Compliance and Tax Revenue. 

Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak 

 Tax Amnesty is the abolition of taxes that should be owed, not subject to 

tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by 

disclosing property and paying ransom. This study aims to evaluate the 

implementation of Tax Amnesty in the Regional Office of the Directorate General 

of Tax (Kanwil DJP) of East Java according to Adam Smith's equality, certainty, 

convenience of payment and efficiency and Law No. 11 of 2016 on tax 

forgiveness. Besides, there is also an analysis of the impact of the implementation 

of Tax Amnesty on taxpayer compliance and tax revenues in Kanwil DJP East 

Java. 

 This research uses qualitative research type with descriptive approach and 

case study method. The research location is all Regional Office of Directorate 

General (Kanwil DJP) in East Java. Data used in this research are primary data 

and secondary data. Primary data in this research is derived from interview with 

resource persons at Kanwil DJP East Java I, Kanwil DJP East Java II, Kanwil DJP 

East Java III, and Taxpayers registered in the scope of Regional Office of East 

Java DGT. While the secondary data used is the documentation of DJP Regional 

Office of East Java, legislation, and theory both from books and journals. 

 The results of this study indicate that the implementation of Tax Amnesty 

in Kanwil DJP East Java in general is in accordance with Law No. 11 of 2016. 

However, when viewed from the principle of Adam Smith only in accordance 

with the two principles of equality and efficiency. While the impact of Tax 

Amnesty on taxpayer compliance and tax revenue cannot help maximize in the 

short run but potentially increase in the long run. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Tax Amnesty : Evaluasi Pelaksanaan dan Dampaknya 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak”. Skripsi ini 

merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, dan 

pikirannya untuk membimbing, menasihati, dan membantu menyelesaikan 

skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya yang telah memberikan kelancaran dan ilmunya kepada 

peneliti, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. 

6. Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, dan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang telah 

memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 

7. Bapak Prio Hernowo, Ibu Yayuk, Bapak Erry, dan Bapak Riza yang 

bersedia menjadi narasumber dan memberikan wawasan bagi peneliti 

tentang pelaksanaan Tax Amnesty.  

8. Bapak Dwiatmo dan Bapak Wahyu yang bersedia menjadi narasumber 

demi selesainya skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibuku tercinta, Mbak Lindya, Mas yuniar, serta adik dan 

keponakanku yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tiada 

hentinya kepada peneliti hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Partner terbaikku Rachma Pratiwi yang selama ini tidak kenal lelah 

memberikan dukungan dan doanya kepada peneliti dalam hal apapun. 

11. Teman-teman di HIMAPAJAK 2016, kepanitiaan Pemilwa FIA 2015, 

Duta Pajak 2016, Bina Desa Mandiri 2016, Share to Care, Zona Inspirasi, 

Sosialisasi Skripsi 2016, dan Kesmafair 2016 yang telah memberikan 

pengalaman berharga selama menjalani masa kuliah. 

12. Teman-teman HIMAWARI yaitu Achya, Aldi, Ashwan, Asta, Bobi, Dicki, 

Dimas, Dwifirmansyah, Idam, Iqfan, Hardang, Rendi, Ricky, Luki, Hayu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uqik, Unggul serta Anggas yang menjadi keluarga baru selama masa 

perkuliahan.  

13. Teman-teman Olimpic House yaitu Theo, Bona, Rey, Yan, Caleb, Wiwit, 

Bang Rolen, dan Riyan yang telah menjadi keluarga di rumah kedua. 

14. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2014 yang peneliti 

banggakan 

15. Keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang 

telah memberikan kenangan yang berharga. 

16. Keluarga besar Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan 

bagi peneliti untuk menimba ilmu dan memberikan pengalaman luar biasa 

yang akan peneliti ingat sampai akhir hayat.  

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun 

sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak yang 

membutuhkan. 

 

 

Malang, 04 Juli 2018 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

MOTTO ............................................................................................................... i 

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................. ii 

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................... iii  

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................................... iv 

RINGKASAN ...................................................................................................... v 

SUMMARY ......................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 9 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 10 

D. Kontribusi Penelitian ........................................................................... 10 

E. Sistematika Penulisan.......................................................................... 11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 13 

A. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 13 

B. Tax Amnesty .......................................................................................... 16 

1. Definisi Tax Amnesty ..................................................................... 16 

2. Tujuan Tax Amnesty ...................................................................... 17 

3. Keberhasilan Tax Amnesty ............................................................ 18 

4. Jenis-Jenis Tax Amnesty ................................................................ 20 

5. Syarat Penerapan Tax Amnesty ...................................................... 20 

6. Pokok-pokok Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang 

Tax Amnesty................................................................................... 23 

C. Evaluasi Kebijakan Publik ................................................................... 26 

1. Definisi Kebijakan Publik ............................................................. 26 

2. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik ............................................. 28 

3. Evaluasi Kebijakan Publik ............................................................ 30 

D. Asas Pemungutan Pajak ....................................................................... 33 

E. Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................................ 36 

F. Penerimaan Pajak ................................................................................. 38 

G. Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak .................. 40 

H. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 42 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 44 

A. Jenis Penelitian ..................................................................................... 44 

B. Fokus Penelitian ................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Lokasi dan Situs Penelitian................................................................... 46 

D. Sumber Data ......................................................................................... 47 

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 49 

F. Instrumen Penelitan .............................................................................. 51 

G. Teknik Analisis Data………..  ............................................................. 52 

H. Keabsahan Data .................................................................................... 54 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 58 

A. Gambaran Umum Kanwil DJP Jawa Timur ......................................... 58 

1. Profil Kanwil DJP Jawa Timur ....................................................... 58 

2. Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur .......................................... 63 

3. Nilai-Nilai Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur ............................ 65 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Timur ........................ 66 

5. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur................................. 67 

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian ................................................... 71 

1. Analisis Latar Belakang Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty ...... 71 

2. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax 

Amnesty ........................................................................................... 78 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty Sesuai dengan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2016 ........................................................... 98 

4. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty sesuai dengan Asas Adam 

Smith ............................................................................................... 112 

5. Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ............... 137 

6. Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak......................... 147 

C. Analisis Data ........................................................................................ 159 

1. Analisis Latar Belakang Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty ..... 159 

2. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax 

Amnesty.......................................................................................... 163 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty Sesuai dengan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2016 .......................................................... 169 

4. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty sesuai dengan Asas Adam 

Smith.............................................................................................. 174 

5. Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .............. 180 

6. Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak ....................... 184 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 188 

A. Kesimpulan ........................................................................................... 188 

B. Keterbatasan  ........................................................................................ 189 

C. Saran  .................................................................................................... 190 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 191 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

No.   Judul                                                                                                Halaman 

1. Perbandingan Penelitian Terdahulu ............................................................. 15 

2. Penerimaan Pajak Periode 2011-2015 ......................................................... 40 

3. Hasil Triangulasi Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP 

Jawa Timur dengan UU No. 11 tahun 2016 ................................................ 173 

4. Hasil Triangulasi Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP 

Jawa Timur dengan Asas Adam Smith ........................................................ 179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

No.   Judul                                                                                                Halaman 
1. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik ............................................................ 30 

2. Piramida Terbalik Kepatuhan Wajib Pajak Periode 2015 ........................... 37 

3. Kerangka Pemikiran  ................................................................................... 43 

4. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman................................................. 54 

5. Triangulasi Sumber antar Kanwil DJP Jawa Timur .................................... 56 

6. Triangulasi Sumber dari Kanwil dengan Wajib Pajak ................................ 56 

7. Triangulasi Teknik dari Hasil Wawancara dengan Tinjauan Pustaka ......... 57 

8. Triangulasi Teknik dari Hasil Wawancara dengan Tinjauan Pustaka dan 

Dokumentasi ................................................................................................ 57 

9. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur .............................................. 70 

10. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tax Amnesty oleh Kanwil DJP Jawa 

Timur II di Sidoarjo ..................................................................................... 88 

11. Dokumentasi Demo Penolakan Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi ..... 91 

12. Dokumentasi Dukungan Tertulis untuk Tax Amnesty dari Tiga Pimpinan 

Institusi Hukum di Indonesia ....................................................................... 95 

13. Dokumentasi Antrian Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty di Lingkup 

Kanwil DJP Jawa Timur I............................................................................ 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

No.   Judul                                                                                                Halaman 

1. Surat Pelaksanaan Riset Kanwil DJP Jawa Timur I .................................... 195 

2. Surat Pelaksanaan Riset Kanwil DJP Jawa Timur II ................................... 196 

3. Surat Pelaksanaan Riset Kanwil DJP Jawa Timur III ................................. 197 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ....... 198 

5. Curriculum Vitae ......................................................................................... 225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa 

yang akan dijadikan target tax base, siapa saja subjeknya, objek apa saja yang 

dikenakan, penentuan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana pelaksanaan 

kewajiban pajak yang terutang (Mansury, 1999 : 1). Menurut Mansury (1999: 3), 

kebijakan pajak memiliki beberapa tujuan pokok yang hampir sama dengan 

kebijakan publik antara lain untuk (1) peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran, (2) pendistribusian penghasilan yang lebih adil, dan (3) menjaga 

stabilitas perekonomian. Pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan tujuan 

kebijakan pajak tersebut hanya dipandang sebagai retorika belaka apabila beban 

pajak yang dikenakan kepada masyarakat justru terlalu tinggi. Apabila beban 

pajak terlalu tinggi, masyarakat akan cenderung untuk menghindari pajak dan 

pada akhirnya menyebabkan tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi rendah 

(Rosdiana, 2011 : 2).  

Tingkat kepatuhan yang rendah juga menjadi masalah klasik dalam 

perpajakan Indonesia selama beberapa dekade terakhir (www.republika.co.id, 

diakses pada 15 Januari 2018). Menurut Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan 

Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan 

pajak di Indonesia masih rendah yang disebabkan karena rendahnya tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercermin 
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dengan rendahnya rasio perpajakan (tax ratio) di Indonesia 

(www.kemenkeu.go.id, diakses pada 20 Desember 2017). Berdasarkan data tahun 

2015, tax ratio Indonesia hanya sebesar 13,1 % yang termasuk sangat kecil jika 

dibandingkan dengan negara OECD lainnya yaitu sebear 34,1 % (Sakti, 2016 : 2). 

Bahkan jika dibandingkan dengan negara Asean lain seperti Malaysia dan 

Filipina, tax ratio Indonesia masih kalah dengan kedua negara tersebut ditahun 

yang sama, masing – masing sebesar 16,9 % dan 16,2 %. Tentu ini sangat 

disayangkan, mengingat banyaknya potensi pajak yang dapat dipungut oleh 

pemerintah. Upaya pembaharuan perlu dilakukan secara berkala baik dari segi 

administrasi perpajakan maupun kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan 

penerimaan dari sektor pajak (Rosdiana, 2011 : 5). Salah satu kebijakan untuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah Tax Amnesty (Rahayu, 2013 : 

327). 

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016, yang 

dimaksud dengan kebijakan Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar 

uang tebusan. Kebijakan ini berlaku bagi semua Wajib Pajak, baik Wajib Pajak 

Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Kebijakan Tax Amnesty merupakan 

salah satu bentuk keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai upaya 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak (Borgne, 

2006). Hal ini sejalan dengan pendapat Alm dan Beck (1993) yang mengatakan 
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bahwa disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Tax Amnesty juga 

bertujuan untuk meningkatkan basis Wajib Pajak. 

Berdasarkan sejarah, Indonesia sebenarnya sudah pernah melaksanakan 

kebijakan Tax Amnesty tepatnya pada tahun 1964 dan tahun 1984, akan tetapi 

pelaksanaan kedua Tax Amnesty ini tidak berhasil karena Wajib Pajak kurang 

merespon kebijakan ini dan tidak dibarengi dengan perbaikan struktural yang 

mencakup sistem perpajakan, evaluasi dan monitoring terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak, serta penerapan law enforcement. Disamping itu, peranan pajak dalam 

sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak 

mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi 

dari sektor minyak dan gas bumi sehingga penerimaan dari sektor pajak kurang 

mendapat perhatian. Selain itu karena minimnya keterbukaan dan akses informasi 

ke masyarakat menyebabkan program Tax Amnesty pada saat itu tidak berhasil 

(Ragimun, 2013). 

Pemerintah pada tahun 2008 berupaya meningkatkan penerimaan pajak 

dengan kebijakan yang hampir sama dengan Tax Amnesty yaitu kebijakan Sunset 

Policy. Perbedaan mendasar dari Sunset Policy dan Tax Amnesty adalah Sunset 

Policy hanya menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan tetap mewajibkan 

Wajib Pajak untuk membayarkan utang pokok pajak yang masih harus dibayar 

selama tahun 2007 dan tahun – tahun sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari 

penerapan Sunset Policy tahun tersebut dinilai sukses oleh Ditjen Pajak karena 

berhasil menambah penerimaan pajak pada tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun 

serta memperoleh tambahan sebesar 5,5 juta Wajib Pajak baru. Tercatat bahwa 
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hanya dalam waktu 2008 tersebut Dirjen Pajak berhasil melampaui target 

penerimaan pajak dalam sepuluh tahun terakhir (www.bisnis.liputan6.com,diakses 

pada 20 Desember 2017). Keberhasilan tersebut ternyata hanya berlaku pada 

penerimaan jangka pendek, sedangkan kebijakan Sunset Policy ini terhadap 

penerimaan jangka panjang masih belum berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan 

masih rendahnya tingkat penerimaan pajak yang tidak sesuai target selama tahun 

2009-2014. Bahkan pada tahun 2015, DJP hanya bisa mengumpulkan 82% dari 

target penerimaan Rp 1.294 triliun (Prastowo, 2017 : 10). 

Oleh karena itu pemerintah melakukan program Tax Amnesty yang ketiga 

dalam sejarah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. Program Tax Amnesty initelah selesai dilaksanakan pada 

bulan Maret 2017 lalu. Pelaksanaan program tersebut dibagi menjadi tiga periode. 

Periode pertama dimulai sejak Undang – Undang Tax Amnesty disahkan atau 

tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016. Periode kedua 

dimulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Sedangkan periode 

ketiga sekaligus periode terakhir dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 

Maret 2017. (www.pajak.go.id, diakses pada 20 Desember 2017). Hasilnya, 

Dirjen Pajak memperoleh deklarasi harta sebesar Rp 4.884 triliun lebih yang 

dibagi dalam tiga  jenis deklarasi yaitu deklarasi harta dalam negeri Rp 3.700 

triliun, deklarasi harta luar negeri Rp 1.036 triliun, serta repatriasi Rp 146 triliun. 

Selain itu, total tebusan yang berhasil diperoleh Dirjen Pajak sebesar Rp 114 

triliun yang masing-masing berasal dari tebusan Badan Non UMKM Rp 14 triliun, 
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tebusan OP Non UMKM Rp 91 triliun, tebusan Badan UMKM Rp 691 miliar dan 

OP UMKM sebesar Rp 7 triliun. 

Menurut Bambang Brodjonegoro selaku Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga merupakan pencetus program Tax 

Amnesty pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2014-2016 

mengatakan, secara umum Tax Amnesty yang sudah dijalankan pemerintah bisa 

dikatakan berhasil (www.kumparan.com, diakses pada 20 Januari 2018). Sebab, 

deklarasi aset yang masuk melalui Tax Amnesty mencapai sepertiga dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Apabila dibandingan dengan target awal 

pemerintah, hasil dari Tax Amnesty bisa dikatakan gagal. Berdasarkan data diatas, 

terlihat hanya deklarasi harta yang mencapai target yaitu sebesar Rp 4.884 triliun 

dari target Rp 4.000 triliun. Sedangkan total tebusan dan dana repatriasi masih 

jauh dibawah target yaitu Rp 114 triliun dari target 165 triliun dan Rp 146 triliun 

dari target 1.000 tiliun (www.pajak.go.id, diakses pada 20 Desember 2017). 

Padahal tujuan utama pelaksanaan Tax Amnesty adalah repatriasi atau menarik 

dana warga Indonesia yang diluar negeri. Hal ini senada dengan pendapat 

Mohammad Faisal, selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics 

Indonesia yang mengatakan bahwa pencapaian program Tax Amnesty tahun ini 

masih jauh di bawah target (www.tempo.co, diakses pada `20 Desember 2017). 

Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara yang pernah menerapkan 

kebijakan Tax Amnesty sebagian besar hasilnya juga tidak mencapai target. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa penelitian tentang Tax Amnesty yang sempat 

dilakukan. Alm dan Beck (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh Tax 
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Amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di Colorado 

dalam jangka waktu 1985-2009. Hasilnya menunjukkan bahwa Tax Amnesty tidak 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan juga tidak meningkatkan penerimaan 

pajak secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan tarif tebusan yang terlalu besar 

dan kurangnya kepastian hukum pasca Tax Amnesty. Hasil yang hampir sama juga 

ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Kilonzo dan Tom M (2012) ; Nar 

(2015) ; Stella (1991) ; Graetz dan Wilde (1993) ; Alm dan Beck (1993) ; 

Saracoglu dan Caskurlu (2011) ; Mikesell dan Ross (2012) ; serta Villalba (2017). 

Farida dan Prawira (2015) yang juga menemukan hasil penelitian bahwa Tax 

Amnesty tidak mempengaruhi penerimaan pajak dalam jangka panjang yang 

diakibatkan kurangnya kepastian hukum di negara yang bersangkutan sehingga 

kurang diminati Wajib Pajak. Lebih lanjut menurut Luithel dan Soebel (2007) 

yang melakukan penelitian di USA, ditemukan fakta bahwa kegagalan Tax 

Amnesty di USA dikarenakan kebijakan tersebut telah dilaksakan berulang kali.  

Selain itu, ada temuan lain dari Ross dan Buckwalter (2011) yang mengatakan 

bahwa apabila Tax Amnesty diumumkan beberapa tahun sebelum pelaksanaan 

maka akan ada kecenderungan Wajib Pajak yang tadinya patuh membayar pajak 

menjadi tidak patuh. 

Penelitian di dalam negeri tentang kebijakan yang hampir sama dengan Tax 

Amnesty yaitu Sunset Policy juga pernah dilakukan oleh Purnamawati dan 

Supadmi (2008) serta Rahman (2017). Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian 

Purnamawati dan Supadmi (2008) adalah Sunset Policy berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak 
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(KPP) Surakarta. Hal tersebut sejalan dengan hasil yang ditunjukkan oleh 

penelitian Rahman (2017) yaitu Sunset Policy berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. 

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya KPP yang gencar melakukan 

sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Ngadiman dan Huslin (2015) yang mengatakan bahwa 

faktor pendorong keberhasilan Sunset Policy tahun 2008 lalu adalah sosialisasi 

yang baik dan legal enforcement yang memiliki dampak  signifikan pada 

kesuksesan kinerja program Sunset Policy di Indonesia. Sedangkan kegagalan Tax 

Amnesty yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana 

dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014). 

Menurut Torgler dan Schaltegger (2005), Tax Amnesty sebaiknya hanya 

dilakukan sekali dalam satu generasi (once per generation) agar program ini bisa 

berjalan dengan efektif dan hasil yang didapatkan bisa optimal. Masih menurut 

Torgler dan Schaltegger, apabila Tax Amnesty dilakukan berkali – kali maka akan 

menyebabkan Wajib Pajak menunggu Tax Amnesty periode berikutnya dan ini 

justru akan mendorong Wajib Pajak untuk tidak patuh membayar pajak. Oleh 

karena itu, perlu ada jaminan dari pemerintah bahwa program Tax Amnesty hanya 

akan diselenggarakan satu kali. 

Kebijakan Tax Amnesty yang telah selesai dijalankan oleh pemerintah pada 

tahun lalu secara umum dapat digolongkan sebagai kebijakan publik karena 

kebijakan ini dibuat oleh Pemerintah dan dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat sebagai pelaksana dan objek sasaran kebijakan. Hal ini sesuai dengan 
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definisi dari kebijakan publik menurut Winarno (2007 : 17) yang mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat kebijakan 

kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapai 

tujuan tersebut. Sebagai kebijakan publik, Tax Amnesty yang sudah dilaksanakan 

tentunya diperlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut 

meraih dampak sesuai yang diinginkan (Winarno, 2007 : 32). Evaluasi kebijakan 

Tax Amnesty dapat dilakukan berdasarkan 4 asas dari Adam Smith (dalam 

Waluyo, 2011 : 13) yaitu equality untuk menilai apakah Tax Amnesty sudah 

dilaksanakan secara adil dan merata sesuai kemampuan Wajib Pajak, certainty 

untuk menilai apakah Tax Amnesty sudah dilaksanakan sesuai undang-undang, 

convenience of payment untuk menilai apakah Tax Amnesty sudah dilaksanakan 

pada saat yang tepat, serta efficiency untuk menilai apakah Tax Amnesty dapat 

menekan biaya pemungutan pajak seminimal mungkin. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

keberhasilan Tax Amnesty dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun penelitian 

yang sudah dilakukan tersebut kebanyakan menggunakan metode kuantitatif. 

Penelitian tersebut lebih berfokus pada hubungan Tax Amnesty dengan faktor 

pendukungnya maupun terhadap dampaknya. Masih sangat jarang penelitian 

dengan metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam mengenai evaluasi 

pelaksanaan Tax Amnesty. Padahal menurut Winarno (2007 :32), sebuah 

kebijakan harus dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut 

memperoleh dampak sesuai yang diinginkan. Disisi lain, pelaksanaan Tax 

Amnesty juga masih menimbulkan pro dan kontra. Menurut Prastowo (2017: 1) 
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belum ada fakta empirik yang meyakinkan bahwa kebijakan Tax Amnesty dijamin 

berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut pelaksanaan 

Tax Amnesty khususnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil 

DJP) di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan hasil yang didapat tiap kanwil di 

Jawa Timur berdeda-beda. Dilansir dari republika.co.id, per 21 Maret 2017, uang 

tebusan yang berhasil dihimpun Kanwil DJP Jawa Timur I sebesar Rp. 8,86 

triliun, Kanwil DJP Jawa Timur II sebesar Rp. 1,6 triliun, serta Kanwil DJP Jawa 

Timur III sebesar Rp. 1,99 triliun. Perbedaan inilah yang membuat peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan Tax Amnesty di tiap Kanwil tersebut. 

Peneliti mengambil judul “Tax Amnesty : Evaluasi Pelaksanaan dan 

Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin 

peneliti teliti adalah  : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur ditinjau 

dari asas Adam Smith dan UU No. 11 tahun 2016? 

2. Bagaimanakah dampak kebijakan Tax Amnesty terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak di Kanwil DJP Jawa Timur? 

3. Bagaimanakah dampak kebijakan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak di 

Kanwil DJP Jawa Timur? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk  : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sesuai 

asas Adam Smith dan UU No. 11 tahun 2016 

2. Menganalisis dampak kebijakan Tax Amnesty terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak di Kanwil DJP Jawa Timur. 

3. Menganalisis dampak kebijakan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak di 

Kanwil DJP Jawa Timur. 

D. Kontribusi Penelitian 

Adapun kontribusi penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah  : 

1. Kontribusi Teoritis  

Pada aspek teoritis, kontribusi penelitian yang diharapkan dapat diambil dari 

penelitian ini adalah  : 

a. Mengkonfirmasi teori terkait asas Adam Smith, kebijakan pajak, Tax 

Amnesty, dan kaitannya dengan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. 

b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai dampak pelaksanaan Tax 

Amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di 

Kanwil DJP Jawa Timur. 

c. Menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi khususnya 

bagi Kanwil DJP Jawa Timur yang telah selesai melaksanakan Tax Amnesty 

pada 31 Maret 2017 agar penerapan Tax Amnesty atau kebijakan – kebijakan 

yang sejenis pada masa yang akan datang dapat berjalan maksimal yang dapat 

diketahui dari peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi atau masukan bagi 

pemerintah dalam perumusan kebijakan mengenai Tax Amnesty atau 

kebijakan sejenis di masa mendatang. 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian yang ditulis dalam proposal skripsi ini secara umum 

dibagi kedalam beberapa bab dengan gambaran sebagai berikut  : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang peneliti melakukan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian, serta sistematika penulisan. Selain itu di bagian ini juga 

dijelaskan mengenai hasil – hasil penelitian terdahulu yang 

mendukung teori dalam penelitian ini. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori penelitian yang 

digunakan, tinjauan – tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 
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topik penelitian serta referensi dan peraturan yang menjadi 

pedoman penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang 

digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pemaparan data yang telah 

dikumpulkan beserta analisis data tersebut. Secara umum bab ini 

terdiri dari tiga bagian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, 

penyajian data serta analisis data. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat setelah 

melakukan penelitian, keterbatasan penelitian, beserta dengan 

saran yang diberikan penulis kepada Kanwil DJP Jawa Timur 

terkait dengan pelaksanaan Tax Amnesty. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Temuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik yang berupa 

teori maupun penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi 

peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah dari Stella (1991), Alm dan Beck 

(1993), serta Ross dan Buckwalter (2011). Ketiga penelitian terdahulu tersebut 

memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini yaitu tentang Tax Amnesty, namun 

terdapat pula perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. 

Perbedaan pertama adalah metode penelitian yang diterapkan. Ketiga 

penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif karena hanya menjelaskan 

pengaruh Tax Amnesty terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Sedangkan 

pada penelitian ini akan diterapkan metode kualitatif dengan cara pengumpulan 

data melalui wawancara dan dokumentasi karena penelitian ini ingin melihat lebih 

mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty. Selain itu 

penelitian ini akan menganalisis dampak Tax Amnesty terhadap kepatuhan pajak 

dan penerimaan pajak. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian, dimana 

pada ketiga penelitian sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat yang notabene 

adalah negara maju. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Indonesia yang 

termasuk negara berkembang. Pelaksaan Tax Amnesty di negara maju dan 

berkembang tentu memiliki perbedaan. Menurut Prastowo (2017) pelaksanaan 
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Tax Amnesty pada negara maju lebih berpotensi berhasil daripada negara 

berkembang dikarenakan administrasi perpajakan pada negara berkembang 

cenderung masih lemah dan kepastian hukum belum terjamin. Penelitian ini 

dilakukan di tiga kanwil, yaitu Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III karena 

penelitian tax amnesty di indonesia kebanyakan hanya pada satu kanwil ataupun 

satu KPP sehingga hasil yang didapatkan hanya berasal dari satu sumber saja dan 

masih sangat jarang penelitian yang membandingkan dari tiga sumber sekaligus. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data diolah penulis, 2018

Aspek 

Pembanding 

Penulis 

Stella (1991) Alm dan Beck (1993) Ross dan Buckwalter (2011) 

Judul An economic analysis of tax 

amnesties 

Tax Amnesties and Compliance in the 

Long Run: A Time Series Analysis 

Strategic Tax Planning for State Tax 

Amnesties: Evidence from Eligibility 

Period Restrictions 

Fokus 

Penelitian 

Penelitian untuk meneliti 

kemungkinan-kemungkinan yang 

terjadi apakah tax amnesty 

memiliki dampak bagi penerimaan 

dan kepatuhan Wajib Pajak 

Penelitian ini bertujuan menguji 

pengaruh Tax Amnesty tahun 1985 

dalam jangka panjang terhadap 

penerimaan pajak dan kepatuhan wajib 

pajak di Colorado 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji efek kepatuhan jangka 

pendek sesaat sebelum amnesty pajak 

diumumkan. 

Lokasi 

Penelitian 

Amerika Serikat Colorado (Amerika Serikat) Amerika Serikat 

Metode 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

Hasil 

Penelitian 

Keberhasilan amnesti tidak dapat 

diukur dengan pendapatan yang 

dikumpulkan selama amnesti. 

Justru banyak bukti anekdot 

menunjukkan bahwa amnesti sering 

terjadi memiliki dampak buruk 

terhadap kepatuhan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Tax Amnesty di Colorado tahun 1985 

tidak memiliki pengaruh jangka 

panjang terhadap penerimaan pajak. 

Selain itu, tax amnesty juga tidak 

mempengaruhi kepatuhan sukarela 

wajib pajak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kenaikan penerimaan justru terjdi 

pada saat pra amnesty pajak. Dan 

pada saat amnesty pajak 

diumumkan,penelitin  ini 

menunjukkan kemungkinan lain 

bahwa amnesti yang diumumkan akan 

menyebabkan beberapa pembayar 

pajak yang patuh untuk sementara 

menjadi nakal 
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B. Tax Amnesty 

1. Definisi Tax Amnesty 

Menurut Rahayu (2013) pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan 

pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum patuh 

menjadi patuh membayar pajak serta untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Banyak otoritas pajak dari negara – negara pada umumnya menggunakan 

kebijakan Tax Amnesty sebagai upaya untuk mengantisipasi praktik 

penghindaran maupun pengelakan pajak dan mencegah pelarian ke luar 

negeri (Alm dalam John Hutagaol, 2008). Tax Amnesty diharapkan dapat 

menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, 

disamping meningkatkan kepatuhan karena semakin efektif pengawasan dan 

semakin akurat informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak (Rahayu, 

2013). 

Definisi lain mengenai Tax Amnesty juga dikemukakan oleh Marchese 

(2014) yang menyatakan  : 

“The opportunity given to tax payers to write off existing tax liability 

(including interest and fines) by paying a defined amount. Such offers are 

usually presented as being exceptional and available for only a limited period 

of time. Amnesties can either be general or restricted to certain groups of 

taxpayers or taxes, and they routinely include the waiving of criminal and 

civil penalties” 

 

Baer dan Leborge (2008) memberikan definisi Tax Amnesty yaitu suatu 

kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar 

pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai 
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pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan 

hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan 

tuntutan hukuman pidana. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tax 

Amnesty adalah kebijakan Pemerintah selaku pemungut pajak yang 

memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghapuskan 

tunggakan pajak dengan cara membayar tebusan tanpa dikenai sanksi 

administrasi maupun sanksi pidana dan bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. 

 

2. Tujuan Tax Amnesty 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai Tax Amnesty di atas dapat 

diketahui pula tujuan dari Tax Amnesty. Devano dan Rahayu (2006 : 137) 

menyebutkan bahwa Tax Amnesty bertujuan untuk memberikan tambahan 

penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi 

Wajib Pajak yang patuh. Luitel dan Sobel (2007 : 22) menyakatan bahwa Tax 

Amnesty dapat meningkatkan penerimaan di tahun pelaksanaan Tax Amnesty. 

Perdanawati (2008) menambahkan bahwa Tax Amnesty dapat membuat Wajib 

Pajak yang tidak patuh untuk keluar dari persembunyiannya dan memasukkan 

mereka ke dalam daftar Wajib Pajak yang ada. Disisi lain, Fisher, Goddeeris. 

dan Young (989 : 26) berpendapat bahwa Tax Amnesty akan sulit untuk 

menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka pendek, 
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melainkan hanya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan syarat 

ada penegakan hukum yang tegas. 

Menurut Darussalam dalam inside tax edisi 31 (2015), menyebutkan ada 

empat tujuan utama dari pelaksanaan Tax Amnesty yaitu meningkatkan 

penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak 

dimasa mendatang, mendorong repatriasi modal dan aset, serta transisi ke 

sistem perpajakan yang baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Prastowo (2017 

: 2), yang menyebutkan bahwa secara umum ada lima tujuan Tax Amnesty 

yang lazim disebut yaitu: 

a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek 

b. Menambah jumlah Wajib Pajak 

c. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian 

d. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai 

e. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang 

lebih besar. 

 

3. Keberhasilan Tax Amnesty 

Perekonomian negara sedang mengalami perlambatan dalam beberapa 

periode belakangan ini. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk 

memperbaiki perekonomian dan defisit anggaran dengan mengeluarkan 

kebijakan Tax Amnesty (Wibowo, 2016). Kebijakan Tax Amnesty bertujuan 

untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan 
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digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi 

perpajakan, dan mempercepat pembangunan (UU No.11 tahun 2016). 

Pro dan kontra pasti akan selalu ada pada saat penerapan Tax Amnesty 

(Prastowo, 2017 : 1). Karena bagi sebagian pihak, selain mendatangkan 

manfaat, Tax Amnesty juga memiliki sisi negatif antara lain menurunkan 

persepsi tentang fairness, menggambarkan ketidakseriusan penegakan hukum 

terhadap penggelapan pajak, serta menunjukkan lemahnya administrasi 

publik. Kisah keberhasilan dan kegagalan Tax Amnesty pun patut 

diperhatikan. Negara maju seperti Irlandia, Italia, serta Amerika Serikat 

pernah memperoleh dana yang cukup besar pada saat melaksanakan Tax 

Amnesty yaitu masing-masing US$ 750 juta, US$ 12 miliar, dan US$ 5,3 

miliar (Baer dan Eric, 2008). Sedangkan cerita berbeda datang dari hasil 

penelitian Gupta & Mokherjee (1995) yang menemukan fakta bahwa Tax 

Amnesty yang dilakukan di India tidak berhasil meningkatkan penerimaan 

pajak secara signifikan dan bahkan dalam jangka panjang cenderung 

merugikan penerimaan negara itu sendiri. 

Menurut Yustinus (2017 : 3), persoalan terbesar yang dihadapi negara 

berkembang dalam pelaksanaan Tax Amnesty adalah lemahnya administrasi 

perpajakan yang berakibat pada terbatasnya data akurat yang dimiliki otoritas 

pajak serta rendahnya kepastian hukum. Tax Amnesty agar dapat berhasil 

dibutuhkan persiapan yang cukup seperti mengumpulkan data, menyiapkan 

payung hukum, serta mempersiapkan administrasi perpajakan agar kepatuhan 

dan penerimaan pajak meningkat begitu program Tax Amnesty selesai. 
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4. Jenis-Jenis Tax Amnesty 

 Rahayu (2013) menjelaskan ada beberapa jenis Tax Amnesty yang dapat 

diterapkan oleh Pemerintah, antara lain : 

a. Pertama adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, 

termasuk bunga dan denda. Amnesti ini hanya mengampuni sanksi pidana 

perpajakan saja. Tujuan dari amnesti jenis ini adalah memungut pajak-

pajak tahun sebelumnya dan menambah jumlah wajib pajak terdaftar. 

b. Kedua adalah amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa 

lalu beserta bunganya, namun untuk sanksi denda dan sanksi pidana akan 

dihapuskan. 

c. Ketiga adalah amnesti yang hanya mewajibkan pembayaran pokok pajak 

yang terutang saja dan segala bentuk sanksi akan diampuni, baik sanksi 

bunga, sanksi denda, maupun sanksi pidana. 

d. Keempat adalah amnesti yang paling longgar dari ketiga jenis amnesti 

diatas. Disebut paling longgar karena amnesti jenis ini mengampuni 

pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan 

sanksi pidananya. Tujuan dari amnesti ini untuk menambah jumlah wajib 

pajak terdaftar, agar seterusnya mulai patuh membayar pajak. 

 

Berdasarkan jenis-jenis Tax Amnesty yang disampaikan oleh Rahayu 

tersebut, Tax Amnesty yang telah selesai dilakukan oleh Pemerintah pada 

tahun lalu termasuk dalam jenis yang keempat dimana Wajib Pajak 

dibebaskan dari pokok pajak termasuk semua sanksinya dan hanya 

diwajibkan untuk membayar uang tebusan saja. 

 

5. Syarat Penerapan Tax Amnesty 

Tax Amnesty tidak dapat serta-merta diterapkan pada system perpajakan 

di suatu negara atau daerah tanpa adanya persiapan yang matang. Menurut 

Mulyono (2008 : 11), hal ini dikarenakan penerapan Tax Amnesty dapat 

menimbulkan dampak negatif yaitu keringanan pajak yang dinikmati oleh 

para Wajib Pajak yang tidak patuh. Rasa keadilan di antara pembayar pajak 
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juga dilanggar, sehingga memotivasi Wajib Pajak patuh menjadi tidak patuh 

karena Wajib Pajak yang jujur tidak mendapatkan penghargaan atas 

kejujurannya. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk menerapkan Tax Amnesty. 

Silitonga (dalam Rahayu, 2013 : 330) menyebutkan syarat- syarat penerapan 

Tax Amnesty tersebut antara lain : 

a. Melakukan sosialisasi rencana Tax Amnesty yang didukung oleh 

perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem 

komputer. Sosialisasi mengenai Tax Amnesty ini diperlukan untuk 

menjelaskan prosedur Tax Amnesty agar Wajib Pajak yang akan meminta 

pengampunan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Menurut 

Hutagaol (dalam Rahayu, 2013 : 330) sosialisasi Tax Amnesty harus 

dapat menciptakan image bahwa program ini merupakan kesempatan 

akhir bagi Wajib Pajak yang ingin menjadi Wajib Pajak patuh. 

b. Adanya tunggakan pajak yang harus segera dilunasi. Tunggakan pajak 

tidak termasuk dalam paket Tax Amnesty sehingga harus dilunasi 

sebelum Wajib Pajak memohon Tax Amnesty. Syarat ini harus dipenuhi 

agar pelaksanaan Tax Amnesty tidak menjadi counter productive karena 

masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai menunda pembayaran 

pajak dengan harapan akan muncul program Tax Amnesty lain di 

kemudian hari. 

c. Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan 

konsisten terhadap pelanggar hukum, khususnya di bidang perpajakan. 
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Penegakan hukum diperlukan untuk menindaklanjuti image yang telah 

dibangun pada saat sosialisasi bahwa Tax Amnesty ini adalah kesempatan 

akhir bagi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh. Secara 

jangka panjang penegakan hukum ini diharapkan dapat menjaga 

kepatuhan Wajib Pajak di kemudian hari. 

d. Perlunya amandemen UU Perbankan untuk memberikan akses informasi 

keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan 

bank. Selanjutnya diperlukan juga amandemen RUU Tindak Pidana 

Pencucian Uang untuk memberikan akses terhadap transaksi yang 

mencurigakan dan transaksi kas yang besar untuk selanjutnya dicocokkan 

secara sistem dengan laporan SPT Wajib Pajak. 

e. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan pada program Tax 

Amnesty. Pemerintah harus bisa memberikan jaminan bahwa data yang 

diungkapkan oleh Wajib Pajak pada program Tax Amnesty akan terjaga 

kerahasiaan. Kerahasiaan data ini diperlukan untuk  mencegah 

munculnya tuntutan hukum terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan data 

yang diungkapkannya. 

f. Perbaikan struktural pasca Tax Amnesty. Perbaikan struktural yang harus 

dilakukan oleh pemerintah pasca Tax Amnesty harus dilakukan secara 

menyeluruh sehingga diharapkan program Tax Amnesty dapat 

memberikan dampak jangka panjang bagi sistem perpajakan. Perubahan 

tersebut antara lain dapat berupa perbaikan dalam system administrasi 

perpajakan, perbaikan kebijakan perpajakan, serta perbaikan dalam 
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pengelolaan data perpajakan. 

Ngadiman dan Huslin (2015) menambahkan bahwa untuk membangun 

kepatuhan sukarela pasca pelaksanaan Tax Amnesty, diharuskan adanya 

transparansi penggunaan uang pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan 

berkeadilan. Transparansi dan alokasi yang tepat sasaran akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemungut pajak. Kepercayaan 

tersebutlah yang akan meningkatkan pembayaran pajak secara sukarela dari 

Wajib Pajak. 

 

6. Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax 

Amnesty 

Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Undang-

Undang (UU) tentang Pengapunan Pajak atau Tax Amnesty. Pada UU tersebut 

ditegaskan  bahwa Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di 

bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 

tebusan. Menurut Bambang Brodjonegoro selaku salah satu pencetus 

kebijakan, latar belakang pelaksanaan Tax Amnesty ini dilihat dari dua sisi 

yaitu fiskal dan non fiskal. Pertama dari sisi fiskal, akan ada potensi 

penerimaan pajak yang pada akhirnya akan membantu pemerintah 

meningkatkan kondisi perekonomian. Kedua dari sisi lain yaitu non fiskal, 

dengan adanya Tax Amnesty diharapkan diikuti repatriasi sebagian atau 

seluruh aset orang Indonesia di luar negeri agar membantu stabilitas ekonomi 
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makro negara (kemenkeu.go.id, 2016). Sedangkan tujuan dari kebijakan ini 

antara lain : 1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 

melalui pengalihan harta; 2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem 

perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, 

komprehensif, dan terintegrasi; serta 3) meningkatkan penerimaan pajak. 

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Tax Amnesty, yang diberikan 

melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan kecuali 

Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya 

telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, Wajib Pajak yang dalam proses 

peradilan, atau Wajib Pajak yang menjalani hukuman pidana atas tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

Sementara tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah 

Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke 

dalam wilayah Indonesia dan wajib diinvestasikan di dalam wilayah 

Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

dialihkan, adalah sebesar: 

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan 

pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-

Undang ini mulai berlaku; 

2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan 

keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2016; dan 
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3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung 

sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 

Adapun tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Indonesia 

dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia adalah sebesar: 

1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada 

bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-

Undang ini mulai berlaku; 

2. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada 

bulan keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016; 

3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan 

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 

2017. 

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai 

dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada 

Tahun Pajak Terakhir, menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 ini, adalah 

sebesar: a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang 

mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau b. 2% (dua persen) bagi Wajib 

Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian 

Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 
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Menurut UU ini, untuk memperoleh Tax Amnesty Wajib Pajak harus 

menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan ini harus 

ditandatangani oleh: a. Wajib Pajak orang pribadi; b. pemimpin tertinggi 

berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi 

Wajib Pajak badan; atau c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi 

sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan. Dalam hal Wajib Pajak 

telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/ 

atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam 

Surat Pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat 

ditemukannya data dan/ atau informasi mengenai harta dimaksud. UU ini 

juga menegaskan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian 

Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Tax Amnesty, 

tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan 

penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam 

melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

C. Evaluasi Kebijakan Publik 

1. Definisi Kebijakan Publik 

Lingkup studi tentang kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya 

dan sebagainya (Taufiqurokhman, 2014 : 3). Selain itu bila dilihat dari 
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hierarkhinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan 

gubernur, maupun peraturan bupati/ walikota. Secara terminologis, definisi 

kebijakan publik sangat banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita 

mengartikannya. 

Definisi kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Laswell 

dan Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995 :2) yang mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-

tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hogwooddan Gunn yang menyatakan bahwa kebijakan publik 

adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-

hasil tertentu (Suharto, 2008 :3). Disisi lain, Dye (dalam Winarno 2014 : 15) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa saja yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berdasarkan beberapa 

pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

adalah suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah dengan proyeksi 

tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik tertentu untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 

Selain definisi-definisi diatas, ada satu definisi kebijakan publik yang 

paling erat kaitannya dengan kebijakan pengampunan pajak atau Tax 

Amnesty.  Chandler dan Plano (1988 : 107) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 
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Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpilkan bahwa Tax Amnesty 

merupakan salah satu kebijakan publik karena kebijakan tersebut 

memanfaatkan dana tebusan untuk kemudian diurai menjadi dana segar. Dana 

yang diperoleh dari Tax Amnesty dapat digunakan untuk mendukung 

program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

2. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Purwo, 

2012). Beberapa ahli yang sudah mengkaji kebijakan publik membagi proses-

proses kebijakan publik dalam beberapa tahap dengan tujuan agar 

mempermudah dalam mengkaji kebijakan tersebut. Winarno (2007 : 32) 

membagi tahapan kebijakan publik sebagai berikut : 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah pada agenda publik. Masalah yang ditetapkan dalam agenda 

tersebut sebelumnya sudah melalui beberapa pertimbangan sesuai 

dengan prioritas dibandingkan dengan masalah-masalah lain yang 

tidak dipilih. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut kemudian 
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didefinisikan dan dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang ada. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Pada tahap ini, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang telah 

diusulkan oleh para perumus kebijakan, salah satunya akan diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur 

lembaga, maupun putusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika kebijakan 

tersebut tidak diimplementasikan. Kebijakan yang telah diambil harus 

dilaksanakan baik oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen 

pemerintah. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing 

satu sama lain yang pada akhirnya menyebabkan beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan dan penolakan. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini, kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai/ 

dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut meraih 

dampak sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu perlu ditentukan 

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah 

suatu kebijakan sudah berhasil atau belum. 

Secara singkat, tahap pembuatan kebijakan publik dapat dilihat dari 

gambar berikut : 
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Gambar 1. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Winarno (2007 : 34) 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam membuat 

suatu kebijakan harus dimulai dengan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan 

dimulai dari penyusunan agenda dan berakhir pada evaluasi kebijakan untuk 

menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat 

yang diinginkan. Pada penelitian ini nantinya akan difokuskan pada tahap 

evaluasi kebijakan publik khususnya Tax Amnesty dan bagaimanakah 

dampaknya terhadap penerimaan pajak. 

 

3. Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik (public policy 

study) merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik (Annas, 
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2017 : 48). Menurut Mustopadidjaja (dalam Annas 2017 : 48), evaluasi 

kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu 

kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan cara membandingkan 

antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang 

telah ditentukan. Sedangkan menurut Anderson (dalam Winarno 2008 : 166), 

secara umum evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan 

yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

kebijakan publik adalah penilaian mengenai sejauh mana efektivitas suatu 

kebijakan, baik dari substansi pelaksanaan, maupun hasil dari kebijakan 

tersebut.  

Secara umum, manfaat dari penelitian evaluasi kebijakan publik adalah 

untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal (Rist, 1995). 

Azwar Annas (2107) mengatakan bahwa suatu kebijakan bisa dikatakan 

berhasil apabila kinerja harapan sesuai dengan kinerja kenyataan. Apabila 

kinerja kenyataan tidak sesuai dengan kinerja harapan berarti kebijakan 

tersebut perlu dievaluasi. Melalui evaluasi kebijakan dapat membuahkan 

pengetahuan yang relevan tentang ketidaksesuaian antara kinerja yang 

diharapkan dan kinerja yang dihasilkan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi 

kebijakan tidak hanya sekedar menghasilkan kesimpulan, namun lebih dari 

itu juga dapat menyumbang klarifikasi terhadap nilai-nilai yang mendasari 
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kebijakan tersebut serta dapat membantu dalam penyesuaian dan perumusan 

kembali masalah kebijakan (Dunn, 2000). 

Anderson (dalam Winarno, 2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan ke 

dalam tiga tipe. Pemisahan masing-masing tipe evaluasi ini didasarkan pada 

pemahaman evaluator terhadap konsep evaluasi. Tipe-tipe evaluasi tersebut 

adalah : 

1.  Tipe pertama 

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi 

kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional maka evaluasi 

dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu 

sendiri. 

2.  Tipe kedua 

Evaluasi tipe ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau 

program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu 

mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. 

3.  Tipe ketiga 

Tipe evaluasi ini disebut juga tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe 

evaluasi kebijakan ini melihat secara objektif program-program 

kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat 

dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut 

tercapai. 

Berdasarkan ketiga tipe tersebut, tipe evaluasi kebijakan yang paling 

sesuai dengan penelitian ini adalah tipe ketiga. Hal ini dikarenakan peneliti 
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ingin melihat sejauh mana kesesuaian pelaksanaan program Tax Amnesty 

dengan target yang telah ditetapkan serta bagaimana dampak pelaksanaan 

program tersebut terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Kanwil DJP 

Jawa Timur. 

 

D. Asas Pemungutan Pajak 

Negara selain memiliki wewenang untuk melakukan pungutan kepada 

warganya, juga memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hasil pungutan 

tersebut sesuai dengan fungsi pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak harus 

dilakukan sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak 

yang paling populer adalah asas yang dikemukakan oleh Smith (dalam 

Waluyo. 2011 : 13) dan dikenal sebagai four maxims. Keempat asas yang 

dikemukakan oleh Smith inilah yang paling sering digunakan untuk 

menganalisis kebijakan perpajakan. Keempat asas tersebut adalah : 

1. Equality. Pajak harus dipungut secara adil dan merata, dikenakan 

sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan sesuai dengan manfaat 

yang akan diterima Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Asas keadilan dalam dalam prinsip 

perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya 

harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Musgrave 

dan Musgrave (dalam Waluyo, 2011 : 13) menyatakan ada dua macam 

asas keadilan pemungutan pajak, yaitu : 
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a. Benefit principle, yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak harus 

membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari 

pemerintah. 

b. Ability principle, yang menyatakan bahwa pajak hendaknya 

dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan memampuan 

membayarnya. 

2. Certainy. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

sehingga pemungutan tersebut menjadi jelas dan tidak ambigu tentang 

berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan 

harus dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya. Selain itu asas ini 

juga memberikan jaminan bahwa pelanggar peraturan perpajakan akan 

dikenai sanksi. Asas ni juga memberikan batasan kepada pemungut 

pajak, dalam hal ini negara, agar tidak menyalahgunakan 

wewenangnya dalam memungut pajak. 

3. Convenience of payment. Asas ini mengharuskan pajak dipungut pada 

saat yang tepat bagi Wajib Pajak sehingga semaksimal mungkin tidak 

memberatkan Wajib Pajak. Disisi lain, Rosdiana dan Tarigan (2005 : 

133) menjelaskan asas convenience of payment tidak hanya 

mengharuskan pajak dipungut pada saat yang tepat, tapi juga harus 

memiliki waktu jatuh tempo yang tepat, sehingga Wajib Pajak 

memiliki jangka waktu pembayaran yang cukup. Selain itu, asas 

convenience of payment juga mengharuskan adanya kemudahan dan 

kesederhanaan dalam teknis pembayaran pajak. 
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4. Efficiency. Pajak harus dipungut dengan biaya yang seminimal 

mungkin agar besarnya pajak yang dipungut lebih besar dibanding 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak. 

Tujuan dari penerapan asas ini adalah agar perekonomian Wajib Pajak 

tidak terganggu dan pajak dapat memberikan manfaat yang lebih luas 

kepada masyarakat dibandingkan dengan beban yang dipikulnya. 

Efisiensi biaya ini dilakukan tidak hanya bagi fiskus (administrative 

cost) tapi juga bagi Wajib Pajak (compliance cost). Rosdiana (2014 : 

177) menjelaskan ada 3 jenis compliance cost yang mungkin 

ditanggung Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, 

antara lain: 

a. Fiscal Cost : adalah biaya atau beban yang dapat diukur dengan 

nilai uang yang harus dikeluarkan/ ditanggung oleh Wajib Pajak 

berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan 

hak-hak perpajakan. Contoh biaya ini adalah biaya transportasi, 

percetakan dan honor jasa konsultan yang disewa Wajib Pajak. 

b. Time Cost : adalah biaya yang berupa waktu yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. 

Contoh biaya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 

formulir-formulir perpajakan dan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan keberatan dan/atau banding. 

c. Psychological Cost : adalah biaya psikis/ psikologis yang antara 

lain berupa stres dan/atau ketidaktenangan, kegelisahan, 
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ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak perpajakan. Contoh dari biaya ini adalah 

stres yang terjadi saat pemeriksaan pajak dan pada saat pengajuan 

keberatan dan/atau banding. 

 

E. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang 

tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

kebenarannya (Janatun, 2012). Menurut Nurmantu (2005 : 148), kepatuhan Wajib 

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan 

menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2013 :139) menyatakan bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari : 

a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 

b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 

c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 

d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 

Menurut Suparman (2015), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari 

dua jenis yaitu kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan yang 

dipaksakan (compulsory compliance). Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan 

Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada 

paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan 
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yang dipaksakan adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau 

dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. 

Menurut penelitian Cahyonowati (2011), kepatuhan wajib  pajak di Indonesia 

adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan 

pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap 

kepatuhan perpajakan secara sukarela. Hal tersebut dapat tercermin pada tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang disajikan dalam piramida terbalik 

berikut ini : 

  Gambar 2. Piramida Terbalik Kepatuhan Wajib Pajak Periode 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : pajak.go.id (2015) 

Piramida diatas menunjukkan bahwa hingga pada periode tahun 2015 tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak masih rendah karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi hanya sekitar 59% dan Wajib Pajak Badan hanya sekitar 47% 

(pajak.go.id, 2015). Menurut Darussalam (2017) otoritas pajak di Indonesia perlu 
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membangun paradigma kepatuhan kooperatif yang berbasis pada transparansi dan 

partisipasi. Kepatuhan kooperatif dapat diartikan sebagai paradigma yang 

dilakukan secara sukarela berdasarkan asas saling percaya, sederajat, dan terbuka 

antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga memberikan efek timbal balik 

yang saling menguntungkan, baik dari sisi efisiensi biaya, waktu, dan keterbukaan 

informasi. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak 

adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut 

Devano (2006), kepatuhan Wajib Pajak juga menjadi salah satu tujuan dari 

penerapan Tax Amnesty. Penerapan Tax Amnesty diharapkan akan mendorong 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. 

 

F. Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari 

pajak yang dibayarkan rakyat. Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011), 

pemerintah setiap tahun berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna 

membiayai pengeluaran negara, karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak 

maka semakin tinggi pula kemampuan negara membiayai pembangunan. 

Sebaliknya, apabila semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah 

kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan. Pada dasarnya penerimaan 

pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tarif pajak, jumlah Wajib Pajak, 

dan basis pengenaan pajak. Jumlah Wajib Pajak dan basis pengenaan pajak adalah 
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satu kesatuan dan diistilahkan dengan basis pajak (Prasetyo, 2017 :8). 

Menurut Yuwana (2009), ada beberapa faktor yang sangat berperan penting 

dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak yaitu : 

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak 

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi 

tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Undang-undang tersebut 

haruslah jelas, sederhana, dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun 

oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau 

tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya 

pembayaran pajak itu sendiri. 

2. Tingkat Intelektual Masyarakat 

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self 

assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar 

pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang 

perpajakan. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus 

memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga 

dapat melakukan tugas administrasi perpajakan dengan benar. Oleh 

karena itu, intelektualitas menjadi sangat penting untuk menciptakan 

masyarakat yang sadar pajak dan dapat memenuhi kewajibannya tanpa 

ada unsur pemaksaan. 

3. Kualitas Petugas Pajak (Fiskus) 

Kualitas fiskus sangat menentukan dalam efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan 
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optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang 

berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, serta 

bermoral tinggi. 

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat 

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak 

juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. 

Trend penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih 

belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari DJP yang dimuat 

dalam pajak.go.id, pada periode tahun 2011 hingga 2015 realisasi penerimaan 

pajak tidak mencapai target yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat 

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah tabelnya : 

Tabel 2. Penerimaan Pajak Periode 2011-2015 (dalam triliun rupiah) 

Tahun Target Realisasi Prosentase 

2011 763,6 742,6 97,2% 

2012 885,0 835,3 94,4% 

2013 995,2 916,2 92,1% 

2014 1.072,3 981,9 91,6% 

2015 1.294,3 1.061,2 82,0% 

Sumber: pajak.go.id (2015) 

 

G. Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak 

Sumber penerimaan negara yang paling potensial adalah dari sektor pajak. 

Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar 

dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia 

mulai memprioritaskan sektor pajak dari sisi regulasinya sebagai sumber 

pendanaan pembangunan berbagai bidang, misalnya pembangunan dalam bidang 
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ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam undang-undang 

(Soraya dan Suhendar, 2015). Pembangunan tersebut tidak akan tercapai apabila 

tidak ada kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini 

masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan 

fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan patuh membayar pajak. 

Menurut Soraya dan Suhendar (2015), tanpa kesadaran masyarakat yang tinggi 

khususnya dalam membayar pajak, upaya optimalisasi penerimaan negara tidak 

akan mudah tercapai.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan erat 

antara kepatuhan dan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Fermana 

(2014) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan 

bahwa kepatuhan Wajib Pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak yang 

dilaporkan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian dari Soraya dan 

Suhendar (2015), yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Kuningan. Soemitro (1988) dalam Rahayu (2013 : 90) juga menyatakan 

bahwa penambahan Wajib Pajak berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi 

perpajakan yang berguna dalam rangka menunjang penerimaan negara melalui 

perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah Wajib Pajak. Sehingga dapat 

disimpulkan apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka secara langsung 

maupun tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan 
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meningkatnya penerimaan pajak maka secara otomatis optimalisasi penerimaan 

negara akan tercapai. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Reformasi kebijakan perpajakan menghasilkan program Tax Amnesty untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menambah penerimaan pajak. Merujuk 

pada teori kebijakan publik, maka Tax Amnesty sebagai salah satu produk 

kebijakan publik harus dievaluasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dengan fokus penelitian adalah 

menganalisis latar belakang pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur, 

mengidentifikasi permasalahan selama pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP 

Jawa Timur, mengevaluasi pelaksanaan Tax Amnesty dengan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2016 serta dengan teori Adam Smith, menganalisis dampak Tax 

Amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta menganalisis dampak dari 

program tersebut terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur. Hasil 

analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyimpulkan apakah program Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur telah terlaksana dengan baik dan efektif atau 

belum. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah peneliti (2018) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Anwar (2013 : 5) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang lebih menekankan 

analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika 

ilmiah. Definisi lain mengenai penelitian kualitatif dikemukakan oleh Suwandi 

(2008 : l) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan induktif berupa evaluasi atas pelaksanaan program Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur. Penelitian ini juga menganalisis hubungan 

antara pelaksanaan program Tax Amnesty dengan peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak dan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur. Hasil dari kedua analisis 

tersebut tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik sehingga 

peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi 
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kasus. Menurut Arikunto (1986) metode studi kasus adalah salah satu jenis 

penelitian deskriptif, yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam 

terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah 

atau subjek yang sempit. 

Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti memilih pendekatan deskriptif 

analitis dengan metode studi kasus karena penelitian ini bermaksud untuk 

menjelaskan dan mengevaluasi lebih mendalam pelaksanaan program Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur yang meliputi Kanwil DJP Jawa Timur I, 

Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III apakah sudah sesuai 

dengan UU No. 11 Tahun 2016 dan asas Adam Smith, termasuk mengidentifikasi 

permasalahan selama pelaksanaannya. Tidak hanya itu, akan dijelaskan pula 

pengaruh pelaksanaan program Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan dan 

penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur.  

 

B. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan membatasi studi dalam 

penelitian sehingga obyek yang akan diteliti layak dan tidak meluas. Penentuan 

fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah : 

a. Evaluasi pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur 

1) Analisis latar belakang pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty 
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2) Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Tax Amnesty 

3) Evaluasi pelaksanaan Tax Amnesty sesuai teori Adam Smith 

4) Evaluasi pelaksanaan Tax Amnesty berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 

b. Dampak pelaksanaan Tax Amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak di 

Kanwil DJP Jawa Timur 

1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 

2) Kepatuhan dalam menghitung pajak yang terutang 

3) Kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

4) Dampak Tax Amnesty terhadap biaya kepatuhan (cost compliance) 

5) Dampak Tax Amnesty terhadap administrative cost 

c. Dampak pelaksanaan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak di Kanwil 

DJP Jawa Timur 

1) Dampak pelaksanaan Tax Amnesty terhadap peningkatan basis pajak   

2) Dampak pelaksanaan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak  

3) Evaluasi alokasi penerimaan pajak dari Tax Amnesty untuk apa 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kanwil DJP yang ada di Jawa Timur. Situs 

penelitian yang dipilih antara lain Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1 yang 

beralamat di Jl. Jagir Wonokromo nomor 100 Kota Surabaya, Kantor Wilayah 

DJP Jawa Timur 2 yang beralamat di Jl. Raya Juanda nomor 37 Kabupaten 

Sidoarjo, serta Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3 yang beralamat di Jl. Letjend S. 

Parman nomor 100 Kota Malang. Ketiga lokasi penelitian tersebut dipilih karena 
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perbedaan perolehan uang tebusan yang signifikan antara Kanwil I dengan Kanwil 

II dan Kanwil III. Dilansir dari republika.co.id, per 21 Maret 2017, uang tebusan 

yang berhasil dihimpun Kanwil DJP Jawa Timur I sebesar Rp. 8,86 triliun. 

Sedangkan Kanwil DJP Jawa Timur II dan Kanwil DJP Jawa Timur III hanya 

sebesar Rp. 1,6 triliun dan Rp. 1,99 triliun. Pemilihan lokasi penelitian tersebut 

juga didasarkan atas pertimbangan waktu, tempat, dan biaya yang terjangkau oleh 

peneliti serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat digeneralisasi. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Marzuki (2002 : 55) data dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (Hasan, 2002 : 82). Sedangkan 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2008 :122). Data yang digunakan 

dalam suatu penelitian harus benar-benar valid dan reliabel, oleh sebab itu sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan data yang 

diperlukan. Sumber data yang digunakan dapat diperoleh dari data sekunder. 

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder yang digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara dengan 

narasumber. Alasan pemilihan metode wawancara adalah peneliti ingin  

menjelaskan dan mengevaluasi lebih mendalam pelaksanaan program Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan UU No. 11 
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Tahun 2016 dan asas Adam Smith, termasuk mengidentifikasi permasalahan 

selama pelaksanaannya. Selain itu, akan dijelaskan pula pengaruh pelaksanaan 

program Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di 

Kanwil DJP Jawa Timur.  

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dokumentasi dari Kanwil 

DJP Jawa Timur, perundang-undangan, buku, jurnal, serta berita online dari situs 

internet. Alasan peneliti menggunakan data sekunder adalah untuk 

mengkonfirmasi hasil yang diperoleh setelah wawancara dengan data sekunder 

yang diperoleh penulis agar memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di Kanwil I DJP Jatim pada 

tahun 2015, 2016, dan 2017 

b. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di Kanwil II DJP Jatim pada 

tahun 2015, 2016, dan 2017 

c. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di Kanwil III DJP Jatim pada 

tahun 2015, 2016, dan 2017 

d. Hasil repatriasi, deklarasi, dan total tebusan Tax Amnesty di Kanwil DJP 

Jawa Timur I, II, dan III 

e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 

f. Teori-teori yang relevan dengan Tax Amnesty 
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g. Dokumentasi berupa foto mengenai sosialisasi Tax Amnesty, demo 

penolakan Tax Amnesty, dukungan untuk program Tax Amnesty, serta 

antrian peserta Tax Amnesty 

 

E.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan 

yang relevan,akurat, dan terpercaya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Teknik wawancara 

Metode wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/ pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawababan. 

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2016 : 186) maksud 

diadakannya wawancara adalah untuk mengonstruksi perihal orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian, dan tuntutan, 

merekonstruksi kebulatan kebulatan harapan pada masa yang akan 

mendatang. Metode ini juga bertujuan untuk memverifikasi, mengubah, dan 

memperluas informasi dari orang lain baik manusia atau bukan manusia 

(triangulasi). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber 

dengan teknik semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur yaitu wawancara 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka serta meminta pendapat 

dari narasumber (Estenberg dalam Sugiyono, 2016 : 233). Alasan peneliti 

menggunakan wawancara semiterstruktur karena penelitiingin mengetahui 
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pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur secara mendalam tetapi 

tetap dalam batasan daftar pertanyaan yang peneliti siapkan. Narasumber 

yang peneliti wawancara antara lain : 

a) Kepala bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP II 

yaitu Bapak Prio Hernowo yang memiliki informasi mengenai kepatuhan 

dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty serta 

pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP II Jawa Timur. 

b) Pegawai bidang Hubungan Masyarakat Kanwil DJP III yaitu Ibu Yayuk 

Susanti yang memiliki informasi mengenai kepatuhan dan penerimaan 

pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty serta pelaksanaan Tax Amnesty 

di Kanwil DJP III Jawa Timur. 

c) Pegawai bidang Hubungan Masyarakat Kanwil DJP I yaitu Bapak Erry 

Tri Harmoko yang memiliki informasi mengenai pelaksanaan Tax 

Amnesty di Kanwil DJP I Jawa Timur. 

d) Pegawai bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP I 

yaitu Bapak Riza Eka Saputra yang memiliki informasi mengenai 

kepatuhan dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty di 

Kanwil DJP I Jawa Timur. 

e) Wajib Pajak baik yang ikut maupun tidak ikut sebagai peserta Tax 

Amnesty dan untuk memverifikasi keterangan dari Kanwil DJP selaku 

penyelenggara Tax Amnesty. 
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2. Teknik dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum 

yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 197 : 187). Teknik 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil deklarasi, 

repatriasi, dan total tebusan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, 

Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III terkait dengan 

program Tax Amnesty yang sudah dijalankan dan juga foto-foto yang 

berkaitan dengan kegiatan Tax Amnesty. 

 

F. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006 : 149) adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalalm mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga mudah diolah. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa alat bantu penelitian, yaitu : 

1. Peneliti 

Menurut Moleong (2007 :5), dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan 

memanfaatkan seluruh indera yang dimilikinya. Peneliti sebagai instrument 

dapat berhubungan langsung dengan informan dan mampu memahami serta 

menilai berbagai bantuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam 
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penelitian kualitatif sekaligus sebagai perencana pelaksana, pengumpul dat 

analisis, penafsir data. dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk 

mendapatkan berbagai keterangan atau informasi mengenai objek yang 

diteliti dari responden dengan menggunakan alat tulis guna mencatat hasil 

wawancara serta alat perekam suara.  

3. Alat tulis dan alat perekam 

Alat tulis dan alat perekam digunakan oleh peneliti untuk 

mendokumentasikan informasi dan keterangan yang disampaikan oleh 

informan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Pengertian analisis data menurut Sugiyono (2016 : 244) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(1984). Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut adalah apabila ternyata 
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dikemudian hari setelah penelitian ditemukan data atau informasi yang kurang 

lengkap, maka peneliti bisa melakukan penelitian kembali hingga data benar-

benar lengkap dan valid, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut 

Sugiyono (2016 : 246), pada prinsipnya analisis data dalam suatu penelitian 

dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data (Data Collection). Teknik 

analisis ini mencakup tiga kegiatan yang akan dilakukan yaitu : 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti melakukan pengumpulan data-

data yang masih belum rapi dari hasil pencarian data. Kemudian di reduksi 

melalui proses menajamkan, mengolongkan, mengategorikan sesuai dengan 

dimensi dimensi kualitas yang di perlukan, mengarahkan, membuang data 

yang tidak perlu dan mengorganasasikan data sedemikian rupa sehingga 

akhirnya data yang terkumpul diverifikasi. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan penyajian kualitatif disajikan dalam teks naratif, matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusions Drawing) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan diakhir penelitian 

kualitatif. Peneliti melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun segi 
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kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian 

dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji 

kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti akan mencari arti dan 

penjelasannya kemudian menyusun pola pola hubungan tertentu yang mudah 

dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan atara 

yang satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban benar setiap permasalahan yang ada. 

Gambar 4. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Sugiyono (2016 : 247) 

 

H.   Keabsahan Data 

Keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah Triangulasi. 

Triangulasi merupakan salah satu cara pengujian keabsahan data yang masuk 

dalam jenis uji credibility (validitas internal). Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber berbagai 
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cara, dan berbagai waktu. Berikut adalah jenis triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Alasan peneliti menggunakan jenis triangulasi ini karena peneliti ingin 

membandingan pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dari Tax Amnesty, 

dan tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan jika sumber penelitian 

berasal dari satu lokasi saja. Dikarenakan hal tersebut peneliti memilih 

Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai lokasi penelitian. Tahapan 

analisis dalam triangulasi sumber ini dimulai dari peneliti melakukan 

wawancara di Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III kemudian hasil 

wawancara akan dikonfirmasikan antara satu dengan yang lain. Selain 

itu, peneliti juga akan mencari informasi dari Wajib Pajak baik yang 

mengikuti maupun tidak mengikuti Tax Amnesty. Hasil wawancara 

tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil wawancara dari Kanwil 

DJP Jawa Timur I, II, dan III. Data dari beberapa sumber tersebut akan 

dideskripsikan dan dikategorisasikan mana yang sama maupun yang 

berbeda. Kemudian data tersebut akan dianalisis oleh peneliti hingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 
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Gambar 5. Triangulasi Sumber antar Kanwil DJP Jawa Timur 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

Gambar 6. Triangulasi Sumber dari Kanwil dengan Wajib Pajak 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan triangulasi 

teknik untuk mengkonfirmasi hasil yang diperoleh setelah wawancara 

dengan data sekunder yang diperoleh penulis agar memperoleh 

kesimpulan hasil penelitian. Tahapan analisis dalam triangulasi teknik ini 
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dimulai dari peneliti melakukan wawancara di Kanwil DJP Jawa Timur I, 

II, dan III kemudian hasil wawancara akan dicocokkan dengan tinjauan 

pustaka apakah sesuai atau tidak. Selain itu, peneliti juga mencari 

dokumentasi berupa foto kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Tax Amnesty untuk dikonfirmasikan dengan hasil wawancara yang pada 

akhirnya akan dilakukan penarikan kesimpulan. 

Gambar 7. Triangulasi Teknik dari Hasil Wawancara dengan 

Tinjauan Pustaka  

 

  

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

 

Gambar 8. Triangulasi Teknik dari Hasil Wawancara dengan 

Tinjauan Pustaka dan Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kanwil DJP Jawa Timur 

1. Profil Kanwil DJP Jawa Timur  

a) Profil Kanwil DJP Jawa Timur I 

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merupakan instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam perkembangannya 

Kanwil DJP Jawa Timur I telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu 

pada mulanya bernama Kantor Inspektorat Daerah Pajak (Itda) yang 

dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal 

Pajak di daerah. Kemudian berubah nama menjadi Kantor Wilayah IX 

Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja meliputi seluruh 

Propinsi Jawa Timur dan membawahi 19 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

14 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta 8 Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).  

Pada tahun 2001, dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan 

nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, wilayah Propinsi Jawa 

Timur terbagi menjadi 2 Kanwil yaitu Kanwil XI DJP Jawa Bagian Timur 

I yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja meliputi sebagian 
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wilayah Propinsi Jawa Timur, membawahi 14 KPP, 8 KPPBB, 4 Karikpa 

dan Kanwil XII DJP Jawa Timur II yang berkedudukan di Malang. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 

tanggal 2 Desember 2003, wilayah Propinsi Jawa Timur terbagi menjadi 3 

Kanwil yaitu: Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang berkedudukan di 

Surabaya, membawahi 10 KPP, 3 KPPBB dan 3 Karikpa; Kanwil DJP 

Jawa Bagian Timur II yang berkedudukan di Sidoarjo, membawahi 7 KPP, 

7 KPPBB dan 2 Karikpa; Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III yang 

berkedudukan di Malang, membawahi 8 KPP, 9 KPPBB dan 3 Karikpa. 

Pada Tahun 2006, dibentuk beberapa KPP Madya diseluruh Kanwil di 

Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006.  

Selain itu terjadi perubahan nama dari Kanwil DJP Jawa Bagian 

Timur I menjadi Kanwil DJP Jawa Timur I dengan membawahi 1 KPP 

Madya, 10 KPP, 3 KPPBB dan 3 Karikpa. Dalam rangka pelaksanaan 

modernisasi administrasi perpajakan, maka terjadi perubahan organisasi 

dan tata kerja instansi vertikal DJP, ditandai dengan pembentukan KPP 

Pratama dan peleburan tugas dan fungsi dari KPPBB dan Karikpa ke 

dalam KPP Pratama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, Kanwil DJP Jawa Timur I 

membawahi 1 KPP Madya dan 12 KPP Pratama.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 

tanggal 31 Mei 2007, Kanwil DJP Jawa Timur I membawahi 1 KPP 
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Madya dan 12 KPP Pratama yang meliputi : KPP Madya Surabaya, KPP 

Pratama Surabaya Sukomanunggal, KPP Pratama Surabaya Krembangan, 

KPP Pratama Surabaya Gubeng, KPP Pratama Surabaya Tegalsari, 

KPP Pratama Surabaya Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Genteng, 

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, KPP Pratama Surabaya 

Sawahan, KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Surabaya 

Simokerto, KPP Pratama Surabaya Karangpilang, serta KPP Pratama 

Surabaya Mulyorejo. 

b) Profil Kanwil DJP Jawa Timur II 

Kanwil DJP Jawa Timur II berdiri pada tahun 2003,merupakan 

pecahan dari Kantor Wilayah XXII Direktorat Jenderal Pajak Jawa bagian 

Timur II.Pertama berdiri dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Bagian Timur II. Pada Tahun 2007 , mengalami perubahan 

nama dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II 

menjadi Kanwil DJP Jawa Timur II dengan wilayah kerja Provinsi Jawa 

Timur bagian utara selain kota Surabaya dan bertempat kedudukan di 

Sidoarjo.  

Saat ini Kanwil DJP Jawa Timur II membawahi 15 Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) yang meliputi: KPP Madya Sidoarjo, KPP Pratama Sidoarjo 

Utara, KPP Pratama Sidoarjo  Selatan, KPP Pratama Sidoarjo Barat , KPP 

Pratama Gresik Utara , KPP Pratama Gresik Selatan, KPP Pratama 

Mojokerto, KPP Pratama Lamongan, KPP Pratama Tuban, KPP Pratama 

Bojonegoro, KPP Pratama Madiun, KPP Pratama Ponorogo, KPP Pratama 
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Ngawi, KPP Pratama Bangkalan dan KPP Pratama Pamekasan. Selain itu 

ada juga 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) yang meliputi: KP2KP Jombang, KP2KP Mojosari, 

KP2KP Magetan, KP2KP Caruban, KP2KP Pacitan, KP2KP Sampang dan 

KP2KP Sumenep. 

c) Profil Kanwil DJP Jawa Timur III 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang 

berkedudukan di Malang ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 132/PMK.01/2006 tanggal 22 

Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jatim III memiliki wilayah kerja 

sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten dan 6 (enam) Kotamadya, yang terdiri 

dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 

2.617.500 hektar (Ha). Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada 

posisi yang strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan 

Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan 

industri, perdagangan dan jasa.  

Di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat berbagai macam 

moda transportasi yang mendukung mobilisasi penumpang dan distribusi 

barang. Disamping jalur kereta api yang melintang dari ujung barat ke 

ujung timur, wilayah DJP Jawa Timur juga memiliki Bandara 

Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Jember, serta 

Bandara Blimbingsari di Banyuwangi. Selain itu, terdapat pula pelabuhan-
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pelabuhan berskala kecil seperti Pelabuhan Tanjung Wangi di 

Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan 

Pasuruan Pelabuhan Kalbut di situbondo dan Pelabuhan Paiton di 

Probolinggo. Beberapa pelabuhan besar yang turut berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi diantaranya, Pelabuhan Ketapang yang 

menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali dan Pelabuhan Jangkar di 

situbondo yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura.  

Wilayah ini juga terkenal sebagai kawasan pendidikan. Sebagian 

perguruan tinggi terkemuka di Jawa timur ada di wilayah ini, antara lain 

Universitas Brawijaya (Unibraw), universitas Negeri Malang (UNM), 

Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas 

Jember, Universitas Ma Chung dan Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM). Selain itu terdapat pula beberapa Sekolah Internasional seperti 

Wesley International School, Bina Bangsa School dan Charis National 

Academy. Menurut data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB), 

sektor industry menempati rangking teratas sebagai sektor penyumbang 

PDRB terbesar Jawa Timur, disusul sektor perdagangan di ranking kedua 

dan sektor sektor pertanian, peternakan dan perikanan di tempat ketiga. 

Sebagian besar industri berada di wilayah Malang, Kediri dan Pasuruan. 

Secara geografis, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III didominasi oleh 

dataran yang subur. Hal ini tak lepas dari pengaruh deretan gunung 

membujur dari tengah ke timur. Beberapa gunung yang potensial sebagai 

kawasan wisata antara lain Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Semeru 
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di Lumajang dan Gunung Bromo di Probolinggo. Selain itu, dengan garis 

pantai yang hampir mengelilingi semua kota dan kabupatennya, wilayah 

Kanwil DJP Jawa Timur III juga terkenal dengan pesona pantainya. Pantai 

tersebut antara lain Pantai Pasir Putih di bagian utara, Pantai Pulau Merah 

di ujung timur, dan deretan pantai selatan seperti Pantai Popoh, Prigi, 

Balekambang Ngliyep dan Papuma. 

Saat ini Kanwil DJP Jawa Timur III membawahi 15 KPP antara lain : 

KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama 

Singosari, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Batu, KPP Pratama 

Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Jember, KPP Pratama 

Blitar, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Pare, KPP Pratama 

Tulungagung, KPP Pratama Situbondo, KPP Pratama Banyuwangi, dan 

KPP Madya Malang. Selain itu ada juga 7 (tujuh) Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang meliputi: KP2KP 

Wlingi, KP2KP Nganjuk, KP2KP Bangil, KP2KP Lumajang, KP2KP 

Kraksaan, KP2KP Bondowoso, serta KP2KP Trenggalek. 

2. Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur 

a) Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur I 

1) Visi  

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik 

demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. 
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2) Misi  

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri 

dengan: 

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan; 

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

b) Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur II 

1) Visi 

Mewujudkan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai Institusi 

Pemerintah yang handal dan dipercaya masyarakat dalam 

menghimpun penerimaan negara secara optimal, untuk kemandirian 

bangsa. 

2) Misi 

Mampu merealisasikan pencapaian target yang diamanahkan 

dengan: 

1. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi melalui 

penerapan strategi yang handal dan efektif untuk mencapai 

penerimaan pajak yang optimal. 
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2. Melaksanakan fungsi koordinasi, bimbingan teknis, analisis, 

monitoring, dan evaluasi serta penjabaran kebijakan kepada KPP 

dalam pelaksanaan tugas di bidang perpajakan. 

3. Membentuk aparat pajak yang berintegritas, kompeten, profesional, 

mampu bersinergi dan inovatif untuk mencapai hasil yang terbaik.  

c) Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur III 

1) Visi  

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik 

demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. 

2) Misi  

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri 

dengan: 

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan; 

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

3. Nilai-Nilai Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur 

a) Profesionalisme  

Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan 

pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma 

profesi, etika, dan sosial.  
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b) Integritas  

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh 

kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak 

jujur, konsiten, dan menepati janji.  

c) Teamwork  

Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, 

serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.  

d) Inovasi  

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan 

masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang 

berlaku. 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Timur 

a) Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisi, 

evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksnaan tugas di bidang 

perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki 

fungsi:  

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat 

Jenderal Pajak.  
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2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang 

perpajakan.  

3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta 

pemberian dukungan teknis computer.  

4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi 

perpajakan.  

5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan 

hukum, serta bimbingan pendataan dan penilaian.  

6. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan 

administrasi penyidikan.  

7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan 

masyarakat.  

8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.  

9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, 

keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan 

keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.  

10. Pelaksanaan administrasi perusahaan.  

5. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur 

Struktur organisasi Kanwil DJP Jawa Timur adalah sebagai berikut:  

a) Bagian Umum, terdiri dari:  

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga  
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2) Sub Bagian Keuangan  

3) Sub Bagian Kepegawaian 

4) Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal 

b) Bidang P2Humas, terdiri dari:  

1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen  

2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi  

3) Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat  

c) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, terdiri dari:  

1) Seksi Bimbingan Pengawasan  

2) Seksi Dukungan Teknis Komputer  

3) Seksi Data dan Potensi  

d) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, terdiri dari:  

1) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan 

2) Seksi Intelijen 

3) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan  

4) Seksi Bimbingan Penagihan 

e) Bidang Pendaftaran,Ekstensifikasi dan Pendataan, terdiri dari:  

1) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi 

2) Seksi Bimbingan Pendaftaran 

3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan  

f) Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding, terdiri dari :  

1) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I  

2) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II  
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3) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III  

4) Seksi Evaluasi Pengurangan, Keberatan, dan Banding  
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Gambar 9. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sub Bagian Tata 

Usaha dan 

Rumah Tangga 

2. Sub Bagian 

Keuangan 

3. Sub Bagian 

Kepegawaian 

4. Sub Bagian 

Bantuan Hukum, 

Pelaporan dan 

Kepatuhan 

Internal 

Pelaksana 

1. Seksi Bimbingan 

Penyuluhan dan 

Pengelolaan 

Dokumen 

2. Seksi Bimbingan 

Pelayanan dan 

Konsultasi 

3. Seksi Kerjasama 

dan Hubungan 

Masyarakat 

1. Seksi 

Bimbingan 

Pengawasan 

2. Seksi Dukungan 

Teknis 

Komputer 

3. Seksi Data dan 

Potensi 

1. Seksi 

Administrasi 

Bukti Permulaan 

dan Penyidikan 

2. Seksi Intelijen 

3. Seksi 

Administrasi dan 

Bimbingan 

Pemeriksaan 

4. Seksi Bimbingan 

Penagihan 

1. Seksi 

Bimbingan 

Ekstensifikasi 

2. Seksi 

Bimbingan 

Pendaftaran 

3. Seksi 

Bimbingan 

Pendataan, 

Penilaian, dan 

Pengenaan 

1. Seksi Pengurangan, 

Keberatan, dan 

Banding I 

2. Seksi Pengurangan, 

Keberatan, dan 

Banding II 

3. Seksi Pengurangan, 

Keberatan, dan 

Banding III 

4. Seksi Evaluasi 

Pengurangan, 

Keberatan, dan 

Banding 

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana 

Bagian Umum Bidang P2Humas Bidang Data dan 

Pengawasan Potensi 

Perpajakan 

Bidang Pemeriksaan, 

Penagihan, Intelijen 

dan Penyidikan 

Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan 

Pendataan 

Bidang Pengurangan, 

Keberatan dan 

Bnding 

Kepala Kanwil 

Pejabat 

Fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 

1. Analisis Latar Belakang Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty 

a) Latar Belakang Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 2016/2017 

Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan tentunya memiliki latar 

belakang dibaliknya, dan salah satunya adalah kebijakan Tax Amnesty. 

Latar belakang kebijakan ini yaitu ditemukannya data bahwa banyak 

warga negara Indonesia yang menyimpan hartanya diluar negeri yang 

nominalnya diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah (kemenkeu.go.id, 

2016). Pemerintah sadar bahwa tidak mudah untuk membawa pulang harta 

tersebut dan tentunya harus ada daya tarik sendiri agar mereka yang masih 

menyimpan hartanya diluar negeri mau membawa pulang ke Indonesia 

sehingga diterbitkanlah kebijakan Tax Amnesty. Kebijakan ini memberikan 

kesempatan bagi Wajib Pajak yang selama ini belum melaporkan seluruh 

hartanya untuk segera melaporkan dengan diberikan fasilitas bebas sanksi 

administrasi, denda, maupun pidana. Bambang Brodjonegoro selaku salah 

satu pencetus Tax Amnesty juga mengatakan bahwa kebijakan ini 

diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Bapak Prio Hernowo selaku Kepala Bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II 

sebagai berikut: 

“Jadi latar belakangnya ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait 

upaya pemerintah untuk menarik dana yang ada di luar negeri, yang 

selama ini tentunya ada cukup banyak. Bahkan sampai puluhan ribu 

(triliun) gitu ya. Makanya pemerintah dana itu untuk bisa 

diinvestasikan di dalam negeri. Sehingga harapannya bisa mendorong 

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja. Itu yang pertama.”  
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(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Yayuk Susanti 

selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai 

berikut: 

“...yang utama karena ditemukannya aset-aset diluar negeri yang 

ternyata kepunyaannya orang Indonesia. Seperti itu ya, daripada diluar 

negeri lebih baik dibawa pulang dan diinvestasikan di Indonesia.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Erry Tri Harmoko 

selaku  pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai 

berikut: 

“Yang pertama itu terkait dengan ee banyak ditemukan data bahwa 

warga Indonesia itu menyimpan harta di luar negeri. Naa ini menjadi 

potensi yang dilirik pemerintah dan akhirnya dikeluarkan kebijakan 

Tax Amnesty. Dengan Tax Amnesty ini diharapkan bahwa warga yang 

menyimpan hartanya diluar negeri tersebut mau untuk membawa 

pulang dan menginvestasikannya di Indonesia. Tujuannya apa ya jelas 

untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dalam negeri.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Latar belakang selanjutnya adalah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak agar kondisi ekonomi Indonesia stabil. Seperti yang kita ketahui 

bahwa tax ratio Indonesia pada tahun 2015 masih di angka 13,1% (Sakti, 

2016 : 2). Apabila dibandingkan dengan negara Asean yang lain masih 

lebih rendah. Adanya Tax Amnesty diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak (Rahayu, 2013 : 327). Pendapat ini sama dengan 

pernyataan dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 
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“Kemudian yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Lha ini kalau kita lihat tax ratio kita berkisar 10 sampai 11%. Di 

negara-negara maju bahkan ada yang sampai 20%. Untuk kawasan 

negara Asean saja kita paling rendah ya karena rata-rata itu kurang 

lebih 15%. Harapannya dengan adanya Tax Amnesty ada penerimaan 

yang bisa kita dapatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, saya 

kira itu ya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I yang menyatakan 

dengan adanya Tax Amnesty diharapkan penerimaan pajak dapat 

maksimal. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Terus kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Karena seperti yang kita tau ya bahwa selama ini penerimaan 

pajak di Indonesia sering tidak mencapai target. Nah dengan adanya 

Amnesty ini, tentunya pemerintah berharap peningkatan pajak itu bisaa 

ee.. maksimal gitu ya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Kemudian pendapat sedikit berbeda diungkapkan Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III yang melihat dari 

segi kondisi ekonomi global yang memang pada saat pelaksanaann Tax 

Amnesty tahun lalu banyak yang mengalami perlambatan pertumbuhan. 

Berikut adalah pernyataan beliau: 

“..termasuk juga moderasi pertumbuhan ekonomi global terus 

perekonomian Amerika yang belum stabil, terus ee perlambatan 

pertumbuhan Tiongkok/China, ketidakpastian kebijakan moneter, 

harga komoditas menurun serta resiko geopolitik yang dulu brexit ya 

terkenalnya. Naa itu semua juga ikut mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, seperti itu kan. Karena latar belakang itulah mengapa 

pemerintah mengadakan amnesty pajak.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 
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Latar belakang pelaksanaan Tax Amnesty secara umum adalah untuk 

membawa pulang harta orang Indonesia yang ada diluar negeri untuk 

kemudian di investasikan di Indonesia. Selain itu juga Tax Amnesty 

diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. 

Hasil akhir yang didapatkan tentunya diharapkan mampu meningkatkan 

kondisi perekonomian Indonesia dan bertambahnya potensi penerimaan 

pajak di masa yang akan datang. 

b) Tujuan Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 2016/2017 

Secara umum tujuan dari pelaksanaan Tax Amnesty sudah dijelaskan 

dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tujuan yang 

disebutkan antara lain : 1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi 

ekonomi melalui pengalihan harta; 2) mendorong reformasi perpajakan 

menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis 

data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; serta 3) 

meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Iya, tujuannya tadi ee.. sama ya. Jadi untuk menarik dana yang ada di 

luar negeri untuk diinvestasikan. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi, 

ketika ada pertumbuhan ekonomi pasti akan ada penyerapan tenaga 

kerja. Kemudian yang kedua untuk memperluas tax base. Semakin 

banyak ee.. warga negara yang selama ini belum terdaftar, belum 

berkontribusi ya, itu apa ee... membayar pajak untuk ikut Tax Amnesty. 

Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Karena tax ratio kita tadi saya sampaikan masih rendah ya antara 10 

sampai 11% dan idealnya mungkin bisa mencapai 13-14%. Itu 

tujuannya.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Yaa sama ya, secara umum itu tadi ya untuk menarik dana dari luar 

negeri agar mau investasi di Indonesia dan juga untuk meningkatkan 

penerimaan pajak ya. Sehingga harapannya perekonomian Indonesia 

bisa lebih stabil. Terus itu juga eee untuk perluasan basis data juga. 

Jadi kan dengan banyaknya orang yang ikut Tax Amnesty pasti akan 

menambah data bagi kami sehingga kedepannya akan bermanfaat 

untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tersebut, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Tujuannya tentu yang pertama jelas ya untuk perekonomian, jelas 

kalau secara.. apa namanya eee.. secara dari segi perpajakan tentu 

untuk menambah jumlah penerimaan pajak. Selain itu juga untuk 

menunjang pertumbuhan ekonomi juga ya. Kenapa menunjang 

pertumbuhan ekonomi, karena eee dengan adanya Tax Amnesty itu 

diharapkan ada muncul data-data baru. Jadi ketika amnesty, kita ada 

nihh harta-harta dari luar negeri yang belum dilaporkan. Nah itu nanti 

bisa digali pajaknya, seperti itu. Jadi eee kedepannya, harapannya bank 

data dari pajak ini semakin banyak. Dan itu berimbas pada penerimaan 

pajaknya, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa secara umum tujuan Tax 

Amnesty memang hampir sama dengan latar belakang pelaksanaannya. 

Pertama jelas bahwa Tax Amnesty ini sasaran utamanya adalah para 

penggemplang pajak yang menyimpan hartanya diluar negeri. Diharapkan 

dengan adanya Tax Amnesty mereka mau untuk membawa pulang hartanya 

dan menginvestasikan di Indonesia agar meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi nasional. Selanjutnya adalah untuk perluasan basis data Wajib 

Pajak yang lebih valid yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan 

pajak. Sebab dengan naiknya penerimaan pajak, maka akan meningkatkan 

stabilitas ekonomi dalam negeri. 

c) Penyusunan Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016/2017 

Menurut Winarno (2007 : 32) dalam proses pembuatan kebijakan 

publik, tahap pertama yang harus dilalui adalah tahap penyusunan agenda. 

Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah yang sudah melalui beberapa pertimbangan pada agenda publik. 

Begitu juga dengan penetapan Undang-Undang Tax Amnesty yang telah 

disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juli 2016. DPR sebagai pejabat yang 

dipilih, dalam penyusunannya tentu melibatkan beberapa stakeholder dan 

juga aspirasi dari Wajib Pajak. Berikut adalah pernyataan yang sama dari 

Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi 

Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II : 

“...kan pelaksanaannya di tataran pimpinan kami ya. Antara 

pemerintah dalam hal ini diwakili oleh DJP. DJP, Kementerian 

Keuangan, kemudian juga ada di dalamnya ada kementerian lain ya 

yang terlibat. Kemudian di counterpartnya ya adalah DPR. DPR 

diskusi dan saya yakin juga akan melibatkan stakeholder yang lain 

seperti akademisi, kemudian Wajib Pajak ya yang diakili oleh asosiasi, 

untuk menyampaikan aspirasinya seperti apa sih. Sehingga peraturan 

terkait Tax Amnesty betul-betul memenuhi kepentingan dan kebutuhan 

seluruh stakeholder, selain dari pihak pajak sendiri. Kalau dari Kanwil 

ya kami diminta masukannya juga gimana untuk penyusunan 

ketentuannya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 
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Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I: 

“Baik, ya sedikit saya cerita. Aturan ini kan memang dibahas di pusat 

ya. Jadi saya akan cerita, saya tahu betul waktu itu Kanwil DJP Jatim 1 

itu salah satu tempat yang dikunjungi atau diundang oleh anggota DPR 

komisi 11. Kalau nggak salah waktu itu hearing, hearing masalah 

Undang-Undang sebelum ditetapkan. Waktu itu kalau nggak salah di 

Universitas Airlangga, Surabaya. Kita diundang, kita diskusi disana. 

Ada praktisi, ada dosen, ada anggota DPR, dan ada kita. Dan itu salah 

satu sebelum Undang-Undang itu diketok, kita sudah mendapatkan 

info seperti itu. Kemudian di kantor pusat pun, kita di masing-masing 

Kanwil itu memang ada apa ya diundang terkait akan ada Training of 

Trainer yang ditunjuk disaat Undang-Undang ini berlaku, dan temen-

temen sudah siap untuk mensosialisasikannya, seperti itu.” 

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Kalau penyusunan kan itu DPR ya, dengan tentunya persetujuan dari 

presiden, seperti itu. Untuk penyusunannya sebenarnya kalau untuk 

Undang-Undang pajak sendiri itu tentu dari DPR yaa. DJP hanya eee 

apa namanya, membuatkan draft. Membuatkan draft, kemudian kalau 

di DPR mana yang disetujui mana yang tidak disetujui itu nanti 

diputuskan lewat rapat yaa. Rapat di bidang di DPR nya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyusunan  Undang-Undang Tax Amnesty, pihak Kanwil berperan 

sebagai pemberi masukan bagi DPR sebelum Undang-Undang terebut 

disahkan. Selain itu ada juga penyerapan aspirasi dari Wajib Pajak maupun 

stakeholder lain sehingga Tax Amnesty tersebut betul-betul sesuai dengan 

kebutuhan seluruh stakeholder dan Wajib Pajak. 
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2. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 

2016/2017 

a) Kesesuaian Pelaksanaan Tax Amnesty dengan Latar Belakang 

Keberhasilan pelaksanaan Tax Amnesty pernah dialami oleh negara-

negara maju yang pernah melaksanakannya yaitu Irlandia, Italia, dan 

Amerika Serikat yang masing-masing memperoleh dana sebesar USD 750 

juta, USD 12 miliar, dan USD 5,3 miliar (Baer & Eric, 2008). Pemerintah 

mengklaim bahwa pelaksanaan Tax Amnesty di Indonesia pada tahun 

2016/2017 lalu juga sudah berhasil. Menurut Bambang Brodjonegoro hal 

tersebut terlihat dari deklarasi aset yang mencapai sepertiga dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2017 lalu (kumparan.com, 

2018). Keberhasilan tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Prio selaku 

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP 

Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Iya kalau saya kira ee.. kita lihat hasilnya kan apa namanya sangat 

signifikan ya. Mampu menaikkan eee.. penerimaan hampir diatas 100 

triliun. Kemudian uang masuk itu sampai ribuan triliun. Tadi kan 

harapannya ada investasi, dana-dana warga kita yang ada diluar negeri 

ditarik. Itu sudah menjadi kenyataan. Mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan waktu itu kan terbukti dengan adanya dolar yang semakin 

nilainya rendah dan rupiah menguat.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Memang secara jangka pendek, Tax Amnesty bisa dikatakan dapat 

menguatkan nilai rupiah pada waktu itu karena pendapatan nasional 

meningkat secara signifikan. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya 

penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur seperti yang diungkapkan 
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oleh Bapak Erry selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa 

Timur I : 

“...dari kita sudah mengumpulkan tebusan itu lebih dari 9 triliun lebih 

ya, saya ee rinciannya berapa saya agak lupa. Naa itu menunjukkan 

bahwa masyarakat sangat antusias dengan program Tax Amnesty ini 

gitu lo. Dan tentunya sudah sesuai kan dengan tujuannya untuk 

meningkatkan penerimaan pajak, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III yang melihat keberhasilan 

latar belakang bukan dari penerimaanya, akan tetapi dari praktek petugas 

pajak di lapangan. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“...kalau secara dilapangan kita praktek dilapangan baik di Kanwil 

maupun di KPP yang menerima, termasuk di kantor pusat juga, yang 

menerima.. istilahnya ituu... SPH (Surat Pengampunan Harta) kita 

selama 9 bulan itu menurut saya sih relatif sudah sesuai karena kalau 

tidak sesuai nanti kita akan ada sanksinya ya. Petugas pajak kan kita 

membocorkan informasi tentang Wajib pajak yang ikut Amnesty kita 

dapat eee.. bisa dipenjara selama 5 tahun.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Kesesuaian antara latar belakang dan pelaksanaan Tax Amnesty 

memang bisa dilihat dari beberapa aspek. Walaupun narasumber dari 

Kanwil III melihat dari aspek yang berbeda, tetapi semua narasumber 

mengatakan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty sudah cukup sesuai dengan 

latar belakang yang ditetapkan. Hal tersebut terihat dari meningkatnya 

penerimaan pajak di Kanwil I dan II secara signifikan serta perlakuan 

petugas Tax Amnesty di Kanwil III yang sudah sesuai prosedur karena 

memang tiap Kanwil diberikan Surat Edaran serta Peraturan dari DJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

pusat terkait aturan teknis Tax Amnesty dan juga siapa saja petugas yang 

berwenang menangani SPH. Sehingga Kanwil tinggal menjalankan 

prosedurnya sesuai arahan dari DJP pusat tersebut. 

b) Kesesuaian Pelaksanaan Tax Amnesty dengan Tujuan 

Seperti yang terlihat dalam pembahasan sebelumya bahwa tujuan 

pelaksanaan Tax Amnesty bisa dikatakan hampir sama dengan latar 

belakangnya. Menurut pasal 2 ayat 2 UU No. 11 tahun 2016 dikatakan 

bahwa tujuan dari pelaksanaan Tax Amnesty antara lain : 1) mempercepat 

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta; 2) 

mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif, dan 

terintegrasi; serta 3) meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan 

Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai 

berikut: 

“Iya kalau saya kira ee.. kita lihat hasilnya kan apa namanya sangat 

signifikan ya. Mampu menaikkan eee.. penerimaan hampir diatas 100 

triliun. Kemudian uang masuk itu sampai ribuan triliun. Tadi kan 

harapannya ada investasi, dana-dana warga kita yang ada diluar negeri 

ditarik. Itu sudah menjadi kenyataan. Mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan waktu itu kan terbukti dengan adanya dolar yang semakin 

nilainya rendah dan rupiah menguat. Kemudian dari sisi penerimaan 

kita juga terdongkrak ee angkanya saya agak lupa tapi diatas 100 

triliun. Jadi sudah apa namanya sudah sesuai ya dengan tujuan kita 

mengadakan program Tax Amnesty.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Erry selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I : 

“Iya sama ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi memang sudah bisa 

meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil secara signifikan baik itu 

dari repatriasi maupun yang lainya. Terus juga basis data kita juga 

bertambah ya, jadi sesuai lah dengan harapan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III yang mengatakan bahwa 

untuk Kanwil sendiri memang tidak memiliki target tertentu sehingga 

memang berapapun jumlah yang didapat tetap mendorong penerimaan 

pajak. Jadi hanya ada target secara nasional walaupun memang belum 

tercapai, namun untuk kesesuaian dengan tujuan, Ibu Yayuk hanya 

menjelaskan dari segi penerimaan pajak saja. Berikut adalah pernyataan 

beliau: 

“Tujuannya untuk target Tax Amnesty sendiri secara nasional itu 165 

triliun, secara nasional selama 9 bulan ya. Adapun apa namanya, target 

nasional itu kita hanya tercapai 107-108 triliun dari target yang 165. 

Sebenarnya untuk Kanwil sendiri memang kan tidak ada targetnya, dan 

tidak dibagi per Kanwil. Tapi khusus Kanwil 3 sendiri kita semester 

tiga dapatnya 2 triliun dari target 1,5 triliun. Kalau nasional kan 107 

triliun, Kanwil kita 2 triliun. Jadi ya untuk Kanwil memang jelas 

meningkatkan penerimaan secara signifikan ya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

khusus untuk lingkup Kanwil, tujuan Tax Amnesty memang sudah tercapai 

karena memang tidak ada terget tertentu. Tetapi untuk secara nasional 
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memang belum sesuai tujuan. Hal tersebut terlihat dari target tebusan 165 

triliun dan hanya tercapai 107 triliun saja. 

Tujuan Tax Amnesty selanjutnya adalah untuk perluasan basis data 

perpajakan dan menarik dana repatriasi agar diinvestasikan di Indonesia. 

Secara nasional memang target repatriasi tidak tercapai, dari target 1.000 

triliun hanya tercapai 146 triliun (pajak.go.id, 2017). Tetapi untuk Kanwil 

tidak ada target repatriasi khusus yang diterapkan sehingga tidak ada 

indikator pencapaiannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 

Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi 

Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut : 

“Jadi targetnya hanya nasional, nasional ada terget terkait penerimaan 

dari TA. Saya agak lupa kalau nggak salah 100 triliun apa ya, nanti 

coba dicari ya. Tapi kalau khusus memang Kanwil tidak ada. Selama 

periode Tax Amnesty, kalau hanya tahun 2016 itu 1,56 triliun periode 

Juni-Desember. Kemudian periode Januari sampai Maret itu 231 

miliar. Total selama periode TA itu 1,82 triliun. Kemudian untuk nilai 

repatriasinya itu sampai dengan 31 Desember ya itu 1,2 triliun. 

Kemudian deklarasi yang luar negeri itu 13,7 triliun. Kalau deklarasi 

dalam negeri itu 67,14 triliun.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Riza Eka Saputra 

selaku selaku pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan 

Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Untuk Kanwil tidak ada target khusus ya, jadi hanya secara nasional 

saja. Sedangkan realisasi Tax Amnesty yaitu untuk deklarasi dalam 

negeri sebesar 288 triliun lebih ya, kemudian deklarasi luar negeri itu 

89,9 triliun, repatriasi 13,2 triliun dan tebusannya 9,3 triliun.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 
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Sedangkan Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP 

Jawa Timur III mengatakan bahwa memang secara umum tidak ada target 

bagi Kanwil untuk hasil yang diperoleh dari Tax Amnesty, namun khusus 

Kanwil 3 memiliki target sendiri yaitu sebesar 1,5 triliun dan memang 

sudah tercapai. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Deklarasi dalam negeri 89,96 triliun, deklarasi luar negeri 10,88 

triliun, dan repatriasi 1,42 triliun. Totalnya 102,27 triliun. Kemudian 

total tebusan dari Kanwil kita ada 2 triliun pas untuk uang tebusannya 

sudah melebihi target 1,5 trilun. Dan repatriasinya kita dapat 1,42 

triliun.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Secara umum hasil dari Tax Amnesty yang berhasil dikumpulkan oleh 

pihak Kanwil DJP Jawa Timur antara lain :  

1) Kanwil DJP Jawa Timur I berhasil mengumpulkan total repatriasi 

sebesar 13,2 triliun, deklarasi dalam negeri 288,1 triliun, deklarasi 

luar negeri 89,9 triliun dan total tebusan 9,3 triliun.  

2) Kanwil DJP Jawa Timur II berhasil mengumpulkan total repatriasi 

sebesar 1,2 triliun, deklarasi dalam negeri 71,7 triliun, deklarasi 

luar negeri 13,7 triliun dan total tebusan 1,8 triliun. 

3) Kanwil DJP Jawa Timur III berhasil mengumpulkan total repatriasi 

sebesar 1,4 triliun, deklarasi dalam negeri 89,9 triliun, deklarasi 

luar negeri 10,8 triliun dan total tebusan 2 triliun. 

c) Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty  

Setelah kebijakan Tax Amnesty resmi disahkan tentunya diperlukan 

sosialisasi agar dapat diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan baik 
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itu Kanwil, KPP, maupun Wajib Pajak. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Silitonga (dalam Rahayu, 2013 : 330) yang menyebutkan bahwa 

salah satu syarat penerapan Tax Amnesty adalah melakukan sosialisasi Tax 

Amnesty yang didukung perangkat administrasi perpajakan modern 

menggunakan sistem komputer. Pemberian sosialisasi terkait kebijakan 

Tax Amnesty dari Kantor DJP pusat sudah dilakukan kepada Kanwil dan 

KPP. Kantor pusat memberikan sosialisasi pada saat yang berdekatan 

dengan tanggal pelaksanaan Tax Amnesty. Walaupun hanya mempunyai 

sedikit waktu untuk mempersiapkan pelaksaksanaan Tax Amnesty, baik 

pihak Kanwil maupun KPP telah siap menjalankannya. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Iyaa, jadi kami di Kanwil dan di KPP mendapatkan sosialisasi dari 

tim kantor pusat. Jadi kami dikumpulkan di satu tempat, itu diberikan 

sosialisasi terkait dengan ketentuan ini. Sehingga harapannya karena 

waktunya mepet ya, kalau nggak salah UU  ya disetujui bulan April 

atau Mei, Juni itu sudah harus berjalan. Makanya waktu itu secara 

cepat melakukan sosialisasi melibatkan seluruh ini seluruh unit kantor 

ya baik KPP maupun Kanwil diundang.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

Hal yang sama juga terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur III, dimana 

kegiatan sosialisasi tersebut memang sering dilakukan dadakan. Jadi mau 

tidak mau pihak Kanwil maupun KPP harus selalu siap menjalankan 

program dari DJP pusat yang setiap tahun selalu ada kegiatan. Pada 

sosialisasi tersebut juga dibentuk tim-tim baik di KPP, Kanwil, maupun 

DJP pusat yang bertujuan pelaksanaan Tax Amnesty lebih efektif. Berikut 
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adalah peryataan dari Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas 

Kanwil DJP Jawa Timur III: 

“Yaa kalau di internal kita kan banyak ya termasuk kayak 

pembentukan timnya, terus pembentukan tim baik di KPP, di Kanwil, 

maupun di kantor pusat. Terus kemudian masalah materinya juga, terus 

kemudian cara penerimaan ee SPH nya seperti apa. Terus kemudian ee 

syarat-syaratnya apa aja. Terus kemudian untuk aplikasinya sendiri 

seperti apa. Itu kan semuanya disosialisasikan dari kantor pusat kepada 

kita untuk kita nanti bergerak membuat tim. Terus kemudian eee 

mempraktekkan yang ada di aplikasi, menerima SPH, dan lain 

sebagainya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Pernyataan sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I yang menyatakan 

pihak Kanwil I tidak hanya diberikan sosilaisasi, akan tetapi juga sempat 

berdiskusi Komisi 11 DPR pada saat perumusan kebijakan Tax Amnesty. 

Hal ini tentu berbeda dengan Kanwil II dan Kanwil III yang mendapatkan 

sosialisasi khusus dari DJP pusat. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya bahwa kami sebelelum 

Undang-Undang ini diketok sudah sempat diajak diskusi dengan 

Komisi 11 DPR dengan berbagai kalangan juga seperti dari praktisi, 

dosen, dan lain-lain di Universitas Airlangga ya. Sehingga kita 

memperoleh informasi ee Undang-Undang Tax Amnesty ini bahkan 

sebelum diketok oleh DPR. Dan seberapa efektif, ya pasti efektif lah 

sosialisasi tersebut.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Pihak DJP pusat sudah pasti memberikan sosialisasi terkait program-

program kerjanya baik untuk Kanwil maupun KPP, tidak terkecuali Tax 

Amnesty. Sosialisasi yang diberikan mencakup keseluruhan aturan 

pelaksanaan, aplikasi khusus serta pembentukan tim-tim tertentu baik di 
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KPP, Kanwil, maupun DJP pusat. Walaupun sering memberikan 

sosialisasi secara mendadak, namun nyatanya ketiga Kanwil DJP di Jawa 

Timur telah berhasil menjalankan Tax Amnesty dengan baik. Selain itu 

sosialisasi yang diberikan juga cukup efektif, dikarenakan tidak adanya 

keluhan dari ketiga Kanwil terkait sosialisasi tersebut. 

Sebagai sasaran utama Tax Amnesty tentu Wajib Pajak harus diberikan 

sosialisasi secara jelas dan keseluruhan terkait bagaimana pelaksanannya 

serta syarat-syaratnya seperti apa. Menurut Hutagaol (dalam rahayu, 2013 

: 330) sosialisasi Tax Amnesty harus dapat menciptakan image bahwa 

program ini merupakan kesempatan akhir bagi Wajib pajak yang ingin 

menjadi patuh. Tentunya sosialisasi tersebut dilakukan setelah Undang-

Undang Tax Amnesty disahkan. Apabila masih belum disahkan, pihak 

Kanwil pun enggan untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Hal itu 

sesuai dengan pernyataan dari Bapak Erry selaku pelaksana bidang 

P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I yang menyatakan bahwa : 

“Kalau sebelum pelaksanaan ya kita belum bisa dan berani untuk 

memberikan sebuah sosialisasi dimana aturan itu belum berlaku. Kalau 

yang nanya ya banyak mas, tapi kalau belum berlaku ya kita belum 

berani memberikan sosialisasi. Tapi kalau undang-undang sudah 

diketok, baru kita gencar untuk mempublikasikannya ke masyarakat, 

seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Sosialisasi kepada Wajib Pajak juga dilakukan oleh Kanwil III DJP 

Jawa Timur yang memberikan informasi secara rinci mengenai 

bagaimanakah pelaksanaan Tax Amnesty. Berikut adalah pernyataan dari 

Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III: 
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“Kalau Wajib Pajak ya khusus tentang itu aja dek.. tentang pengertian 

Tax Amnesty, terus kemudian syarat-syaratnya apa aja. Terus kemudian 

bisa dateng lapornya kemana aja. Terus harus apa aja yang dibawa, 

kayak gitu kan cukup seperti itu aja kalau untuk yang Wajib Pajak.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kanwil II DJP Jawa Timur. Pihak 

Kanwil sendiri maupun KPP, sama-sama melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat baik itu mengundang langsung ke kantor atau melalui media 

massa. Indikator penilaian efektif atau tidaknya sosialisasi tersebut bisa 

dinilai dari animo masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Prio 

selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil 

DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Kalau saya lihat ee sangat efektif ya. Karena kalau animo ya, itu 

ukurannya animo ya, animo masyarakat yang mengikuti itu begitu luar 

biasa. Kami di Kanwil Jatim 2 sangat kewalahan ya, termasuk di KPP. 

Karena memang yang ikut cukup banyak ya, sampai kita buka sampai 

jam 12 malam ya kita layani. Sampai jam 12 masyarakat masih datang 

untuk mengikuti program ini.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Kanwil 

DJP Jawa Timur masing-masing sudah memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat. Akan tetapi sosialisasi yang diberikan secara umum hanya 

tentang prosedur pelaksanaan dan syarat-syarat mengikuti Tax Amnesty 

dan tidak menekankan bahwa Tax Amnesty tersebut adalah kesempatan 

terakhir bagi mereka yang selama ini belum patuh untuk menjadi Wajib 

Pajak patuh. Meskipun begitu, sosialisasi tersebut juga dapat dikatakan 

efektif melihat dengan banyaknya animo masyarakat yang ingin mengikuti 
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program Tax Amnesty khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur II. Sosialisasi 

yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Timur II tersebut pernah diberitakan 

salah satu portal berita online sebagai berikut:  

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tax Amnesty oleh 

Kanwil DJP Jawa Timur II di Sidoarjo  

 

Sumber : beritajatim.com (2016) 

 

d) Pro dan Kontra Pelaksanaan Tax Amnesty 

Penetapan suatu kebijakan biasanya tidak lepas dari pro dan kontra dari 

berbagai pihak. Pro dan kontra tersebut juga terjadai pada saat akan 

disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty pada tahun 2016 lalu. Ada 
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wacana dari beberapa praktisi yang menyuarakan tidak setuju Undang-

Undang tersebut dikarenakan pertimbangan dari segi Wajib Pajak. Mereka 

menganggap bahwa dengan adanya Tax Amnesty justru dapat 

menimbulkan kecemburuan baru bagi Wajib Pajak yang sudah patuh 

karena merasa yang selama ini tidak patuh justru malah diampuni. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Yustinus (2017: 3) yang mengatakan 

bahwa sisi negatif dari Tax Amnesty adalah menurunkan persepsi tentang 

fairness, menggambarkan ketidakseriusan penegakan hukum terhadap 

penggelapan pajak, serta menunjukkan lemahnya administrasi publik. 

Penyebab lain selain karena keadilan, ada juga masyarakat yang 

merasa bahwa Tax Amnesty seharusnya menyasar Wajib Pajak besar saja 

dan bukan Wajib Pajak kecil diikutkan. Mereka menganggap 

penggemplang-penggemplang pajak memang rata-rata Wajib Pajak yang 

menyimpan hartanya diluar negeri. Faktor lain yang menjadi persoalan 

adalah kerahasiaan data yang dapat dijamin oleh DJP. Beberapa 

masyarakat yang hendak mengikuti Tax Amnesty sempat khawatir apabila 

data harta yang belum dilaporkannya dapat bocor ke institusi penegak 

hukum seperti Kepolisian ataupun KPK. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan pendapat dari Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas 

Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Wajib Pajak masih ragu gitu ya mungkin apakah nanti takutnya 

datanya diberikan kepada OJK, atau mungkin kepada KPK gitu ya 

mungkin ya. Jadi apakah itu mungkin kepada Kepolisian jika itu 

hartanya didapat dari hasil eee.. mungkin dari hasil yang tidak halal, 

mungkin seperti itu ya. Atau mungkin dari segi kebijakannya mungkin 

ya, ee mungkin diperkirakan itu memberatkan Wajib Pajak. 
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(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Semua kekhawatiran tersebut nyatanya tidak menghalangi pemerintah 

untuk tetap melanjutkan kebijakan Tax Amnesty. Kekhawatiran tersebut 

hanya sebatas wacana dan tidak sampai menuntut untuk merevisi Undang-

Undang Tax Amnesty. Terbukti bahwa dengan adanya kebijakan tersebut 

justru meningkatkan antusiasme masyarakat untuk patuh dalam membayar 

pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Prio selaku Kepala 

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 

II sebagai berikut: 

“...walaupun ada istilahnya wacana-wacana seperti itu tapi kan itu 

akhirnya dengan hasil yang nyata yang sangat signifikan ya. 

Antusiame masyarakat untuk ikut sangat tinggi yaa dan akhirnya ya 

wacana-wacana itu hilang sendiri. Dan itu terjadi di lingkup pusat ya, 

bukan Kanwil.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Terjadinya wacana penolakan atas Undang-Undang Tax Amnesty 

tersebut hanya terjadi pada lingkup pusat saja. Khusus untuk Kanwil DJP 

Jawa Timur II relatif tidak ada penolakan yang terjadi. Hal yang sama juga 

terjadi di lingkup Kanwil DJP Jawa timur I. Pernyataan tersebut 

disampaikan oleh Bapak Erry selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil 

DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“...seingat saya dan sepengetahuan saya tidak ada kelompok 

masyarakat yang menolak. Dalam arti menolak tidak setuju itu ada 

demo segala macem, ada surat atau apa itu seingat saya tidak ada. Tapi 

saya tidak tahu dari tempat yang lain ya. Tapi yang jelas di Kanwil 

Jatim 1 aman-aman saja.” (Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 

April 2018 di Kanwil DJP Jawa Timur I). 
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Pernyataan Bapak Prio yang menyatakan bahwa penolakan Tax 

Amnesty terjadi hanya di lingkup pusat saja didukung oleh berita di salah 

satu portal online sebagai berikut: 

Gambar 11. Dokumentasi Demo Penolakan Tax Amnesty di 

Mahkamah Konstitusi 

 

Sumber : kabarburuh.com (2016) 
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Berdasarkan pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa memang 

sempat terjadi pro dan kontra sebelum Undang-Undang Tax Amnesty 

disahkan. Mereka yang tidak setuju menganggap bahwa kebijakan tersebut 

justru menimbulkan ketidakadilan. Dikhawatirkan juga kebijakan tersebut 

nantinya akan salah sasaran. Akan tetapi penolakan tersebut hanya terjadi 

di lingkup pusat saja dan tidak sampai protes ke Kanwil. Bahkan setelah 

Undang-Undang tersebut disahkan justru antusiasme masyarakat untuk 

mengikutinya sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak 

masyarakat yang mendukung Tax Amnesty dibandingan dengan yang 

menolak kebijakan tersebut.  

e) Dukungan dan Kendala Pelaksanaan Tax Amnesty 

Pelaksanaan program Tax Amnesty telah berjalan dengan lancar selama 

kurang lebih 9 bulan dan dibagi dalam 3 periode. Periode pertama yaitu 

pada Juli hingga September 2016, periode kedua pada Oktober hingga 

Desember 2016, dan periode terakhir pada Januari hingga Maret 2017. 

Tentunya pelaksanaan tersebut tidak lepas dari dukungan dan kendala dari 

berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan pendapat Prastowo (2017 : 1) yang 

mengatakan bahwa setiap pelaksanaan Tax Amnesty akan selalu ada pro 

dan kontra yang menyertai. Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan 

Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II berpendapat 

sebagai berikut: 

“..kalau menurut saya banyak ya orang yang mengapresiasi ya. Saya 

baca di medsos, bahkan di medsos bahkan mengapresiasi sekali apa 

yang ee baik dari segi perturannya, baik dari segi pelayanannya gitu 
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kan. Itu diapresiasi, karena kita memang coba dari waktu ke waktu itu 

meningkatkan pelayanan ya pada masyarakat untuk bisa mereka apa 

namanya ee menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Menurut pernyataan tersebut, diketahui bahwa dukungan yang diterima 

selama pelaksanaan Tax Amnesty adalah apresiasi dari masyarakat. Banyak 

kalangan yang mengapresiasi dari segi peraturannya sudah cukup jelas. 

Selain itu juga mereka mengapresiasi tentang pelayanan yang diberikan 

Kanwil yang dinilai sudah cukup baik. Hal ini menurut Bapak Prio 

dikarenakan pihak kanwil selalu meningkatkan kualitas pelayanan dari 

waktu ke waktu agar Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya dengan benar. 

Faktor pendukung lain juga disampaikan oleh Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Dukungan dalam artian saya mengartikannya ikut Amnesty, seperti itu 

ya. Dia mendukung program Amnesty makanya dia ikut Tax Amnesty, 

seperti itu ya. Kalau dari Kanwil sendiri sih lumayan cukup banyak 

yaa. Dari total Wajib Pajak yang terdaftar sekitar 1,5 juta yang ikut Tax 

Amnesty itu sekitar 30 ribu. Memang hanya sekitar 2%, tetapi itu lebih 

dari cukup lah.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Ibu Yayuk menilai bahwa 

dukungan yang diterima selama pelaksanaan Tax Amnesty adalah dari 

keikutsertaan masyarakat. Banyak kalangan dari masyarakat yang antusias 

untuk ikut program tersebut di Kanwil III. Jumlah peserta yang 

mendaftarkan diri mencapai 30 ribu lebih. Walaupun hanya sekitar 2% 
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dari total Wajib Pajak yang terdaftar, namun jumlah tersebut dinilai sudah 

lebih dari cukup. 

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Erry selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Sebenarya gini, ditempat kita itu kan ibaratnya hanya bisa 

memberikan sebuah realiti kenyataan data bahwa ada orang yang ikut 

TA, ada orang yang tidak ikut TA ya kan. Kita kan dari dulu sudah 

pakai sistem self assesstment ya. Sistem self assessment kan apa kata 

wajib pajak, apakah bisa kita sebut orang yang membayar pajak dia 

mendukung pajak. Atau orang yang tidak membayar pajak dia tidak 

mendukung pajak. Kan tidak seperti itu juga, ya kan. Karena kita pakai 

aturan self assessment. Jadi untuk pertanyaan ini dengan atau tidak itu 

saya tidak bisa menjawab. Karena belum tentu kalau orang ikut TA itu 

ndukung, terus orang nggak ikut TA itu nggak ndukung. Kan tidak bisa 

disebut begitu juga. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara mengukur 

mereka mendukung atau tidak. Yang jelas disaat kita sosialisasi ya 

mereka sangat-sangat antusias untuk mendengarkan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, Bapak Erry mengatakan bahwa belum 

ada cara pengukuran spesifik untuk menentukan bahwa seseorang 

mendukung suatu kebijakan atau tidak. Sama halnya dengan kepatuhan 

dalam membayar pajak. Menurut beliau seseorang yang selalu patuh 

membayar pajak belum tentu dia mendukung pajak. Begitu juga 

sebaliknya, apabila seseorang tidak patuh membayar pajak juga belum 

tentu tidak mendukung pajak. Tetapi satu hal yang dapat dilihat bahwa 

ketika sosialisasi Tax Amnesty dilakukan oleh pihak Kanwil, banyak Wajib 

Pajak yang sangat antusias dalam mendengarkan. Tidak hanya dari 

masyarakat, ternyata Tax Amnesty juga pernah mendapat dukungan secara 
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tertulis dari tiga pimpinan institusi hukum di Indonesia seperti yang 

diberitakan salah satu portal berita online sebagai berikut: 

Gambar 12. Dokumentasi Dukungan Tertulis untuk Tax Amnesty dari 

Tiga Pimpinan Institusi Hukum di Indonesia 

 

Sumber : news.detik.com (2016) 

Pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur selain didukung 

oleh beberapa faktor diatas, juga terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi. Salah satu bentuk permasalahan tersebut disampaikan oleh 

Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi 

Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Ada satu dua karena WP sendiri yang tidak lengkap, apa namanya ee 

menyampaikan dokumen pendukungnya. Sebagai contoh harusnya 
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kalau dia bukan Wajib Pajak sendiri kan harus pakai surat kuasa, tidak 

melampirkan surat kuasa. Ya kita minta untuk dilengkapi. Hal-hal 

yang masalah administratif aja sih sebenarnya, jadi masalah kadang-

kadang kelengkapan. Jadi misalnya dia menyatakan ada utang ya 

terkait perolehan harta tetapi tidak didukung dengan dokumen utang 

seperti itu. Jadi kita minta lengkapi aja lah.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa kendala 

yang dihadapi Kanwil hanya sebatas masalah kelengkapan administratif 

saja. Itupun terjadi pada sedikit Wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty. 

Walaupun begitu, kelengkapan administratif juga tetap harus dipenuhi oleh 

semua Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty. Misalnya seperti 

dokumen hutang harus dilengkapi secara jelas karena akan mempengaruhi 

berapa tarif tebusan yang akan dikenakakan bagi Wajib Pajak tersebut. 

Permasalahan yang sama juga dihadapi di Kanwil III yaitu mengenai 

pelaksanaan teknisnya saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yayuk 

selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai 

berikut: 

“Cuman ee permasalahan yang seputar teknis aja. Mungkin kayak eee 

Wajib pajaknya itu kayak datengnya itu pas puncak-puncaknya, pas 

hari terakhir. Naa kayak gitu. Jadi kita terpaksa buka sampai jam 12 

malam. Itupun masih kurang, kita Kanwil Jatim 3 buka sampai jam 2 

malem, hari terakhir yang tanggal 31 Maret itu. Karena bersamaan 

dengan SPT juga ya. Terus ee.. rata-rata sih mereka karena mungkin, 

ahh nanti dulu, nanti dulu gitu ya. Sek liat temennya. Atau mungin 

niatnya mengundur-ngundur gitu sehingga mereka ee... rata-rata pas 

hari H terakhir, mereka baru berbondong-bondong.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan 

di Kanwil III hanya sebatas persiapan lebih menjelang akhir periode Tax 
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Amnesty dikarenakan Wajib Pajak yang memang sengaja mendaftar 

mendekati jatuh tempo. Hal tersebut mengakibatkan Kanwil III membuka 

pelayanan hingga pukul 12 malam, padahal jam kerja normal Kanwil 

hanya sampai pukul 5 sore. Permasalahan tersebut diakibatkan beberapa 

Wajib Pajak yang memang sengaja melihat situasi dan kondisi serta 

mengundur-undur waktu agar mendaftar di akhir periode. 

Disisi lain Bapak Erry berpendapat bahwa pelaksanaan Tax Amnesty di 

Kanwil I tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Hal tersebut 

disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Yaa otomatis istilah permasalahan itu hampir sama sekali tidak ada. 

Dalam arti terkait masalah penyuluhan ya. Ya mungkin istilahnya 

memang ini sebuah pekerjaan yang sangat-sangat ekstra efort ya, 

dalam arti patut ada strategi-strategi penyuluhan agar tercapai output 

atau outcome nya. Kita membentuk tim, timnya tidak hanya 

melibatkan kita aja, kita melibatkan KPP di Kanwil itu. Sampai saya 

tahu betul waktu itu 14 tim. Karena itu bisa tiga tempat, sosialisasi 

yang sama, diwaktu yang sama. Naa itu salah satu strategi kita. Jadi 

memang sama sekali tidak ada permasalahan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan kutipan diatas, diketahui bahwa Bapak Erry berpendapat 

tidak ada permasalahan berarti selama pelaksanaan Tax Amnesty. Memang 

pada saat pelaksanaan dibutuhkan tenaga yang lebih karena untuk 

mendapatkan hasil maksimal dibutuhkan juga usaha yang maksimal. Hal 

tersebut menurut Bapak Erry bukan menjadi masalah tapi justru 

konsekuensi yang memang harus dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa selama pelaksanaan Tax Amnesty baik di Kanwil DJP Jawa Timur I, 

II, maupun III tidak ditemukan permasalahan yang berat. Walaupun ada 
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beberapa persoalan teknis yang ditemukan, namun tentunya hal tersebut 

tidak menghambat pelaksanaan Tax Amnesty. Antrian peserta Tax Amnesty 

yang pernah terjadi di lingkup Kanwil DJP Jawa Timur I pernah 

diberitakan salah satu portal berita online sebagai berikut: 

Gambar 13. Dokumentasi Antrian Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty 

di Lingkup Kanwil DJP Jawa Timur I 

 

Sumber : jatim.tribunnews.com (2017) 

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty sesuai Undang-Undang No 11 

tahun 2016 

a) Subjek dan Objek Pelaksanaan Tax Amnesty 

Peraturan yang menjadi dasar pelaksanann Tax Amnesty adalah 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 
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Peraturan ini disahkan pada tanggal 11 Juli 2016. DJP selaku pelaksana 

kebijakan Tax Amnesty juga menerbitkan Surat Edaran dan Peraturan 

sebagai pedoman teknis pelaksanaan yang ditujukan kepada Kanwil dan 

KPP di seluruh Indonesia. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No. 11 tahun 

2016, disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan 

Pengampunan Pajak. Hal tersebut berarti Tax Amnesty ini dapat diikuti 

oleh semua Wajib Pajak. Akan tetapi pada ayat ketiga, ada kondisi tertentu 

dimana Wajib Pajak dikecualikan untuk mengikuti Tax Amnesty yaitu: 1) 

Wajib Pajak yang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan dinyatakan 

lengkap oleh Kejaksaan; 2) dalam proses peradilan; atau 3) menjalani 

hukuman pidana. 

Berkaitan dengan subjek yang boleh dan tidak boleh mengikuti Tax 

Amnesty tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur telah melaksanakannya sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut 

disampaikan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil 

DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Yang berhak mengikuti itu semua Wajib Pajak ya, kecuali ada 3. 

Yang berkas penyidikannya sudah P21, dalam artian sudah 

dilimpahkan ke kejaksaan begitu ya jadi sudah dalam proses peradilan. 

Terus kemudian ee, yang pertama itu tadi ya, terus kemudian dalam 

proses peradilan maupun kasusnya masih dalam persidangan seperti 

itu. Terus kemudian yang menjalani hukuman pidana, dalam hal ini 

pidana dalam perpajakan. Jadi ketiga Wajib Pajak ini yang 

dikecualikan, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 
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Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II 

sebagai berikut: 

“Jadi ee yang berhak sebenarnya semua Wajib Pajak termasuk yang 

belum punya NPWP. Tapi dengan syarat kalau yang belum punya 

NPWP mau ikut ya harus daftar dulu. Jadi semua Wajib Pajak diberi 

kesempatan untuk ikut Tax Amnesty. Termasuk yang belum punya 

NPWP, untuk ikut mendaftar.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Pendapat ini juga didukung oleh oleh Bapak Erry selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I. Beliau menegaskan bahwa 

sudah merupakan tugas Kanwil untuk menjalankan aturan sama seperti 

dengan yang tercantum dalam Undang-Undang. Berikut adalah pernyataan 

beliau: 

“Baik, untuk subjeknya sendiri semua Wajib Pajak ya sebetulnya. Jadi 

semua Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan berhak untuk 

mengikuti. Namun ada pengecualian bagi mereka yang terkena kasus 

hukum di bidang perpajakan, maka harus diselesaikan dulu kasusnya 

baru boleh mengikuti Tax Amnesty ini. Jadi memang sudah tugas kami 

untuk  melakukan persis sama dengan yang disebutkan dalam Undang-

Undang ya..”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Selanjutnya adalah objek apa saja yang dapat diikutkan Tax Amnesty. 

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 11 tahun 2016, objek pajak yang dapat 

diikutkan berupa kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. Akan tetapi dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa 

pengampunan pajak yang dimaksud meliputi pengampunan atas kewajiban 
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perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau 

belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Artinya objek pajak 

yang dapat diikutkan Tax Amnesty adalah seluruh harta yang belum 

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh ataupun yang belum dilaporkan SPT 

Masa PPN selama batas waktunya tidak melebihi tahun 2015. 

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur selaku 

pelaksana kebijakan Tax Amnesty juga sudah melaksanakannya sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Semua objek pajak, jadi pajak penghasilan (PPh) maupun PPN atas 

tambahan harta ya yang belum dilaporkan SPT. Itu nanti bisa 

dihapuskan sanksinya. Atau dihapuskan utang pajaknya kalau memang 

masih ada utang pajak. Tahun 2015 kebawah, jadi semua jenis pajak 

PPH maupun PPN.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Objeknya ya semua harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 

PPh maupun dari SPT Masa PPN. Jadi kayak misalkan ee semua harta 

dalam artian harta yang dapat diperhitungkan dengan uang ya. Jadi ada 

nilainya, seperti itu. Katakanlah mungkin ee hak paten, atau mungkin 

ee hak cipta, itu kan juga harta gitu ya. Dan itu juga dapat 

mendatangkan royalti, seperti itu ya. Itu juga termasuk harta 

sebenernya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Bapak Erry selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa 

Timur I juga menegaskan bahwa seluruh harta yang belum dilaporkan 
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dapat diikutkan dalam Tax Amnesty, baik PPh maupun PPN. Berikut 

adalah pernyataan beliau : 

“Untuk objek tentunya semua harta ya yang belum dilaporkan, baik itu 

yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh maupun PPN juga. Jadi 

semua harta bisa dilaporkan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketiga informan diatas, 

dapat diketahui bahwa subjek dan objek yang dapat mengikuti Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sudah sesuai dengan yang diatur 

dalam UU No. 11 tahun 2016. Subjek yang boleh mengikuti adalah 

seluruh Wajib Pajak selama dia tidak sedang berurusan dengan hukum di 

bidang perpajakan dan untuk objeknya adalah seluruh harta yang belum 

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa PPN. Selain itu 

ada batasan waktu untuk objek pajak yang bisa diikutkan Tax Amnesty 

yaitu tahun 2015 dan sebelumnya. 

b) Tarif dan Cara Penghitungan Uang Tebusan Tax Amnesty 

Pelaksanaan Tax Amnesty yang telah selesai pada Maret tahun 2017 

lalu dibagi kedalam 3 periode dimana masing-masing periode dikenai tarif 

yang berbeda. Periode pertama dimulai pada 1 Juli sampai 30 September 

2016, periode kedua pada 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, dan 

periode ketiga pada 1 Januari sampai 31 Maret 2017. Berdasarkan pasal 4 

ayat 1 UU No. 11 tahun 2016, tarif uang tebusan untuk deklarasi dalam 

negeri dan repatriasi adalah sebesar 2% untuk periode pertama, 3% untuk 

periode kedua, dan 5% untuk periode ketiga. Pada ayat selanjutnya yaitu 
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ayat 2 dijelaskan tarif uang tebusan untuk deklarasi luar negeri sebesar 4% 

untuk periode pertama, 6% untuk periode kedua, dan 10% untuk periode 

ketiga. Tarif tersebut berlaku hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan. Khusus untuk UMKM, pada ayat 3 dijelaskan bahwa tarif uang 

tebusannya sebesar 0,5% bagi yang mengungkapkan nilai harta sampai 

dengan 10 miliar rupiah dan 2% bagi yang mengungkapkan nilai harta 

diatas 10 miliar rupiah. Tarif tersebut berlaku sama mulai dari periode 

pertama hingga periode ketiga Tax Amnesty. 

Berkaitan dengan tarif uang tebusan Tax Amnesty tersebut, Kanwil DJP 

Jawa Timur telah melaksanakannya sesuai dengan yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Prio selaku 

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP 

Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Naa tarif ini kan berbeda-beda ya sesuai dengan periodesasi 

waktunya. Jadi yang pertama itu untuk periode Juni-September itu 2%, 

kemudian Septemper-Desember itu 3%, kemudian untuk Januari-Maret 

itu 5%. Kalau UMKM itu tarifnya fix 0,5%, tapi untuk batasan harta 

sampai dengan 10 miliar. Kalau lebih dari 10 miliar yang mau di TA 

kan itu 2%. Jadi ada perbedan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang 

P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Tarifnya untuk deklarasi dalam negeri, jadi ketika orang-orang punya 

harta dalam negeri dan belum dimasukkan dalam SPT gitu ya, itu eee... 

periode pertama 2%, periode kedua 3%, periode ketiga 5%. Terus 

untuk repatriasi, tarifnya sama. Tapi untuk deklarasi luar negeri, itu 

tarifnya 2 kali lipat lebih tinggi. Deklarasi luar negeri itu periode 

pertama 4%, periode kedua 6%, periode ketiga 10%... Kalo UMKM 

beda lagi. Kalo UMKM 0,5 % apabila jumlah harta yang dilaporkan itu 
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dibawah 10 miliar. Tapi kalau hartanya diatas  10 miliar itu 2%.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Ibu Yayuk juga menjelaskan kenapa ada perbedaan tarif antara 

repatriasi dan deklarasi luar negeri. Menurut beliau, walaupun hartanya 

sama-sama diluar negeri tetapi untuk yang repatriasi mereka diwajibkan 

membawa pulang hartanya ke Indonesia dan menginvestasikan selama 

minimal 3 tahun. Proses tersebut tentunya lebih rumit karena harta yang 

dibawa pulang tersebut harus dikonversikan ke dalam nominal rupiah. 

Sehingga pemerintah memberikan penghargaan berupa tarif yang lebih 

ringan dibandingkan dengan deklarasi luar negeri yang hanya 

mengungkapkan hartanya saja tanpa membawa pulang ke Indonesia. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut : 

“Nah untuk tarif itu kan dibagi dalam 3 periode ya. Jadi untuk periode 

pertama itu 2%, periode kedua itu 3%, dan periode ketiga 5%. Itu tarif 

untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi. Khusus untuk deklarasi 

luar negeri, tarifnya 2 kali lipat lebih besar ya menjadi 4%, 6%, 10%. 

Kemudian ada lagi yang untuk UMKM itu 0,5% jika hartanya dibawah 

10 miliar, dan 2% jika diatas 10 miliar, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Setelah diketahui tarifnya, tentu harus dijelaskan pula bagaimana 

penghitungan uang tebusannya. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU No. 11 

tahun 2016, dikatakan bahwa “Besarnya uang tebusan dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar 

pengenaan uang tebusan”. Pada ayat 2 dijelaskan pula bahwa dasar 

pengenaan uang tebusan, dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang 
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belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai 

harta yang dimaksud tersebut dihitung berdasarkan selisih nilai harta 

dikurangi utang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penghitungan 

uang tebusan Tax Amnesty sangat sederhana yaitu dengan mengalikan tarif 

dengan nilai harta bersih. 

Hal tersebut ternyata juga sudah diterapkan dalam pelaksanaan Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur. Berikut adalah pernyataan Ibu Yayuk 

selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III: 

“Tarif.. ya tinggal tarif dikalikan ee harta. Jadi cara menghitungnya itu 

tarif dikalikan DPP. Dasar Pengenaan Pajaknya ini yaitu Nilai harta 

yang ditentukan oleh WP sendiri. Jadi patokannya misal saya punya 

rumah, kemudian saya menghargai rumah saya 1M, katakanlah. Jadi 

ketika saya mengikuti Tax Amnesty, itu nanti ee katakanlah saya orang 

biasa begitu ya, saya bukan UMKM begitu, naa itu nanti 2% x 1M 

tadi, seperti itu. Dengan syarat tidak ada hutang. Kalau atas harta itu 

ada hutangnya, maka dikurangi hutang dulu. Katakanlah rumah saya 

1M, tapi ternyata dari 1M itu utangnya masih 500 juta, naa itu berarti 

dikurangi dulu. Jadi 1M dikurangi 500 juta, kan 500 juta itu hasilnya, 

naa itu baru dikalikan tarif. Jadi tarif dikalikan DPP. DPP ini sama 

dengan harga yang ditentukan WP sendiri setelah dikurangi hutang.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Ibu Yayuk memberikan contoh apabila ada Wajib Pajak dalam negeri 

yang ingin melaporkan hartanya senilai 1 miliar dan tidak mempunyai 

hutang, maka tinggal mengalikan 1 miliar tersebut dengan tarif sesuai 

periode yang dia ikuti. Apabila ternyata harta tersebut masih ada utang, 

tentunya nilai harta yang dimaksud harus dikurangkan dengan utangnya 

terlebih dahulu agar menjadi nilai harta bersih. Pendapat yang sama juga 

diungkapkan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 
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“Cara menghitung tadi berapa harta yang mau di TA kan. Katakanlah 

dia punya rumah sama tanah nih, harganya 1 miliar. Kemudian untuk 

perolehan rumah sama tanah tadi dia ngutang nih katakanlah 500 juta. 

Atas utang ini sudah berjalan nih sudah dibayarkan 300 juta, masih ada 

200 juta. Maka utang yang bisa dikurangkan adalah sebesar 200 

juta.mjadi nili harta tadi adalah sebesar 1 miliar dikurang 200 juta jadi 

800 juta. Lha 800 juta ini tinggal dikalikan dengan tarif kapan dia ikut. 

Misalnya dia ikut di bulan Juli, brati 800 juta dikali 2% ketemu 16 juta, 

iya 16 juta itu harus dibayar. Kalau dia ikut di periode setelah 

September sampai Desember misalnya Oktober, berarti ya 800 juta 

dikali 3%. Kalau dia ikutnya di Januari berarti dikali 5%, seperti itu.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Erry selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa 

Timur I juga memberikan keterangan yang sama bahwa sebenarnya untuk 

penghitungan tarif sudah sangat mudah hanya tinggal menghitung nilai 

harta yang belum dilaporkan dikalikan dengan tarif tebusannya. Berikut 

adalah pendapat beliau: 

“Yaa tinggal ngalikan aja mas. Jadi harta Wajib Pajak itu berapa yang 

mau dilaporkan kemudian dikali tarif yang tadi, sudah selesai. Simpel 

aja kok sebenarnya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tarif dan cara penghitungan uang tebusan Tax Amnesty 

selama pelaksanaan di Kanwil DJP Jawa Timur sudah sesuai dengan UU 

No. 11 tahun 2016. Tarif yang dimaksud adalah periode pertama 2%, 

kedua 3%, dan ketiga 5% bagi deklarasi dalam negeri dan repatriasi. 

Sedangkan untuk deklarasi luar negeri sebesar 4%, 6%, dan 10% untuk 

periode yang sama. Bagi UMKM dikenakan 0,5% apabila harta yang 

dilaporkan dibawah 10 miliar dan dikenakan 2% apabila harta yang 
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dilaporkan diatas 10 miliar. Selain itu, untuk penghitungan uang tebusan 

juga sudah sesuai dengan UU dimana tinggal mengalikan tarif tebusan 

dengan nilai harta bersih. 

c) Tata Cara Pengungkapan Harta dan Sanksi Tax Amnesty 

Persyaratan selanjutnya bagi Wajib Pajak yang ingin mengikuti Tax 

Amnesty adalah membuat Surat Pernyataan. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 

UU No. 11 tahun 2016, Surat Pernyataan yang dimaksud harus memuat 

paling sedikit identitas Wajib Pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan 

penghitungan uang tebusan. Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 10 ayat 1 

dijelaskan pula Surat Pernyataan tersebut disampaikan ke kantor 

Direktorat Jenderal Pajak temat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain 

yang ditentukan Menteri. 

Berdasarkan tata cara pengungkapan harta Tax Amnesty tersebut, 

Kanwil DJP Jawa Timur sudah melaksanakan sesuai dengan amanat 

Undang-Undang. Berikut adalah pernyataan Bapak Prio selaku Kepala 

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 

II: 

“Yaa tadi saya sampaikan untuk pengungkapannya mereka 

menyampaikan ee harta-harta mana saja yang akan diikutkan TA. 

Berapa nilai wajarnya. Misalnya dia ada tanah bangunan, kemudian 

ada saham, kemudian ada kendaraan bermotor mungkin ya. Itu mereka 

ungkapkan, disitu sudah ada formatnya. Tinggal nanti menyampaikan 

tambahan harta yang belum dilaporkan SPT. SPT terakhir adalah SPT 

tahun 2015. Tapi kalau misalnya ada harta-harta yang belum 

dilaporkan SPT tersebut, itu dimasukkan di tadi laporan untuk ikut TA. 

Itu ada formatnya, tinggal ee Wajib Pajak menyampaikan aja terkait 

hartanya apa saja, nilainya berapa nanti uang tebusannya berapa, 

seperti itu.”  
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(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Jadi pertama jelas yaa, Wajib Pajak membuat yang namanya Surat 

Pernyataan Harta, itu formnya bisa dimintakan di KPP maupun di 

download di www.pajak.go.id, disitu ada. Bentuknya nanti excel dan 

itu diisi oleh Wajib Pajak, kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak 

eee... dengan materai 6000 ya. Kemudian ketika ada hutang, itu 

dilampirkan juga surat hutangnya. Kayak misalkan tadi rumah, naa itu 

surat perjanjian kreditnya dilampirkan, seperti itu. Dan juga Wajib 

Pajak juga wajib membawa softcopynya. Selain hardcopy yang diprint, 

itu wajib juga membawa softcopynya. Terus kemudian juga ada syarat 

yang lain, yaitu seperti eee surat bukti pembayaran uang tebusannya 

dulu ya. Itu terbit dahulu wajib membayar, kan setelah tadi dihitung-

hitung berapa uang tebusannya, naa itu kemudian dibayarkan dulu. 

Terus kemudian buktinya nanti dilampirkan juga.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Yayuk bahwa selain mempersiapkan 

lampiran diatas, Wajib Pajak orang pribadi atau badan juga harus 

melampirkan SPT PPh terakhir atau tahun 2015. Sedangkan Wajib Pajak 

UMKM diwajibkan melampirkan surat pernyataan besaran peredaran 

usahanya. Apabila Wajib Pajak sedang dalam permohonan pengajuan 

banding, keberatan, ataupun gugatan maka dia juga wajib mencabutnya 

dan melampirkan surat pencabutan permohonannya. Kemudian bagi yang 

melakukan repatriasi, ada lampiran lagi yang harus dipenuhi yaitu surat 

pernyataan tidak mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke luar 

negeri. Setelah semua syarat sudah lengkap bisa langsung dibawa ke KPP 

tempat terdaftar atau apabila jauh dari KPP terdaftar bisa dibawa ke 

Kanwil pajak terdekat. 
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Perlakuan yang sama juga diterapkan di lingkup Kanwil DJP Jawa 

Timur I. Menurut Bapak Erry selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil 

DJP Jawa Timur I, tata cara pengungkapan harta bisa dilakukan baik di 

Kanwil maupun KPP tempat terdaftar dengan membawa Surat Pernyataan 

dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Iyaa, jadi begini Tax Amnesty ini kan sebenarnya pilihan ya, sehingga 

orang mau ikut ya boleh, ndak ikut ya silahkan. Bagi yang mau ikut 

bisa datang ke KPP maupun Kanwil dengan membawa surat 

pernyataan ya atas hartanya apa saja yang sudah dilaporkan maupun 

yang belum dilaporkan. Kalau ada hutang juga bisa dilaporkan 

hutangnya berapa. Naa itu nanti ada formnya sendiri untuk ngisi, dan 

formnya bisa diambil langsung dari KPP atau bisa didownload di 

pajak.go.id dan tinggal ngisi aja. Kemudian surat pernyataan tadi juga 

dilampiri bukti pembayaran uang tebusan ya, jadi bayar uang tebusan 

dlu baru menyampaikan surat pernyataanya ke KPP atau Kanwil, 

seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa ada 

sanksi bagi Wajib Pajak yang masih belum melaporkan seluruh hartanya 

dan tidak mengikuti Tax Amnesty. Berdasarkan pasal 18 ayat 3 dijelaskan 

bahwa apabila Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian 

ditemukan adanya harta yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan 

maka atas tambahan harta tersebut dikenai pajak sesuai ketentuan 

perundang-undangan di bidang perpajakan dan ditambah dengan sanksi 

kenaikan sebesar 200%. Akan tetapi bagi Wajib Pajak yang sama sekali 

tidak mengikuti Tax Amnesty dan ditemukan harta yang belum dilaporkan, 

maka dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang perpajakan saja. 
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Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur selaku 

pelaksana kebijakan Tax Amnesty juga sudah menerapkan kebijakan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang. Berikut adalah kutipan wawancara dari 

Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III: 

“Jadi ee harta yang belum diungkapkan dalam SPT, jika ditemukan 

data seperti itu ya, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan. Dan 

akan dikenakan pajak sesuai UU pasal 17, seperti itu ya. Terus ee atas 

tambahan penghasilan itu, nanti dikenai sanksi administrasi otomatis 

ya. Karena jika, katakanlah saya belum.. saya mempunyai harta gitu 

ya, tapi selama ini saya tidak membayar pajaknya itu nanti kan atas 

harta itu dianggap sebagai penghasilan. Dan atas pengasilan itu 

dikenakan tarif pasal 17 UU PPh. Naa itu, dan juga beserta sanksi-

sanksinya. Kalau sanksi-sanksinya kan bisa jadi ee dari jika tidak bayar 

dari 2% perbulan. Ini nanti kan dihitung aja dari tahun berapa terakhir 

dia bayar, seperti itu kan. Itu 2% perbulan. Naa apabila dia ikut 

Amnesti, cuma dia tidak jujur, masih tidak jujur, itu lebih berat lagi. 

Dikenakan tambahan sanksi 200%.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II 

sebagai berikut: 

“Jadi ada 2 ya, kalau Wajib Pajak sudah mengikuti TA tapi ternyata 

masih ada harta yang belum dilaporkan itu dia kena 200% dari harta 

yang belum dilaporkan. Misalnya nih dia ikut TA, terayata masih 

punya harta berupa tanah dan bangunan senilai 1 miliar nih dan 

ketahuan nih, maka dia harus bayar 2 miliar atau 200% dari nilai 

hartanya. Tapi kalau dia tidak ikut TA kemudian ditemukan harta, itu 

sanksinya kalau badan 25% dari nilai harta tadi. Kalau orang pribadi 

30%. Kalau UMKM itu 12,5%.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio juga menambahkan alasan kenapa Wajib Pajak yang sudah 

mengikuti Tax Amnesty namun tidak melaporkan seluruh hartanya 

mendapatkan sanksi yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ikut 
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sama sekali. Hal ini dikarenakan Tax Amnesty dilaksanakan dengan 

harapan agar Wajib Pajak jujur dalam melaporkan seluruh hartanya. 

Apabila Wajib Pajak mengikuti Tax Amnesty namun tidak melaporkan 

seluruh hartanya berarti dapat diasumsikan bahwa dia sengaja tidak jujur 

dalam mengisi Surat Pernyataan. Berbeda dengan yang tidak ikut sama 

sekali, dia diasumsikan sebagai Wajib Pajak yang jujur dan hanya dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Walaupun memang tidak bisa ditentukan juga apakah yang tidak 

mengikuti Tax Amnesty itu jujur karena sudah menganggap hartanya sudah 

dilaporkan semua atau sengaja menyembunyikan hartanya. 

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Yak untuk sanksinya jelas ya, dalam Undang-Undang disebutkan 

bahwa apabila Wajib Pajak masih ada harta yang belum dilaporkan dan 

tidak mengikuti tax Amnesty, maka hanya akan dikenakan sanksi 

sesuai Undang-Undang perpajakan dalam hal ini UU KUP ya. Tapi 

kalo Wajib Pajak sudah ikut TA dan masih belum melaporkan seluruh 

hartanya, naa itu nanti sanksinya lebih besar lagi bisa 200%. Karena 

apa, karena mereka tidak jujur. Sudah diberikan fasilitas tapi enggak 

jujur ya tentunya lebih berat sanksinya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tata cara pengungkapan harta dan sanksi bagi Wajib 

Pajak yang melanggar Tax Amnesty selama pelaksanaan di Kanwil DJP 

Jawa Timur sudah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016. Tata cara yang 

dimaksud adalah mengisi Surat Pernyataan serta membawa lampiran-

lampiran keterangan harta yang mendukung untuk kemudian dibawa ke 
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KPP terdaftar atau Kanwil terdekat. Sedangkan untuk sanksinya ditetapkan 

kenaikan sebesar 200% bagi yang ikut Tax Amnesty namun tidak jujur 

dalam pengisian hartanya dan sanksi sesuai peratutan perundang-undangan 

perpajakan bagi yang tidak ikut Tax Amnesty namun ditemukan harta yang 

belum dilaporkan dikemudian hari. 

 

4. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty Sesuai dengan Asas Adam Smith 

a) Asas Equality 

Menurut asas equality yang dikemukakan oleh Smith (dalam Waluyo 

2011: 13), pajak harus dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai 

dengan kemampuan Wajib Pajak dan sesuai dengan manfaat yang akan 

diterima Wajib Pajak. Selain itu, negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Asas keadilan dalam dalam prinsip 

perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus 

dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Artinya bahwa 

pengenaan pajak itu harus sama bagi Wajib Pajak dengan kondisi yang 

sama pula. Sebagai salah satu kebijakan pajak, pelaksanaan Tax Amnesty 

juga harus memenuhi asas ini.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur sudah 

melaksanakan Tax Amnesty dengan seadil mungkin. Berikut adalah 

pendapat dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Tergantung tadi ini ya, ee tidak tergantung dari berapa 

penghasilannya. Tetapi dari jenis Wajib Pajaknya ya. Tadi kalau dia ee 
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badan atau OP tadi tarifnya kan berdasarkan periode bulan. Tapi kalau 

UMKM tadi tarifnya 0,5% kan ya. Jadi dibedakan berdasarkan 

berdasarkan jenis Wajib Pajaknya ya, badan sama OP. Diluar UMKM 

lah, diluar UMKM itu 2%, 3% dan 5% tergantung periode mana dia 

ikut TA. Kemudian kalau yang UMKM itu tarifnya 0,5% sama tidak 

ada periodenya. Jadi kita tidak melihat berapa harta yang diikutkan 

TA, dia kena berapa, nggak. Tapi dari jenis Wajib Pajaknya tadi ya. 

Tarifnya berdasarkan periodesasi TA nya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio menjelaskan bahwa tarif pengenaan Tax Amnesty bukan 

sesuai penghasilan, melainkan dari jenis Wajib Pajaknya. Apabila tarif 

tebusan Wajib Pajak orang pribadi dan badan disamakan dengan UMKM 

malah justru nanti akan timbul ketidakadilan. Sehingga perlu adanya 

perbedaan tarif agar sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Kemudian Bapak 

Prio juga menambahkan bahwa perbedaan perlakuan bagi Wajib Pajak 

hanya pada masalah tarifnya saja, sedangkan prosedur pengungkapan, hak 

dan kewajiban bagi setiap peserta Tax Amnesty diberlakukan sama sesuai 

dengan kondisinya. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Yaaa, jadi kalau yang membedakan hanya posisi hartanya. Seperti 

tadi yaa, dan juga kalau dari segi UMKM jelas beda ya, karena 

UMKM dalam segi perpajakan itu yang omsetnya dibawah 4,8 miliar 

dalam setahun. Itu yang dikatakan UMKM dan jelas beda ya tarifnya. 

Terus yang membedakan tarifnya itu ya itu, letak hartanya dia. Ketika 

hartanya di luar negeri, tarifnya beda. Dan ketika letak hartanya diluar 

negeri tapi dibawa ke Indonesia, naa itu juga tarifnya beda.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Menurut Ibu Yayuk perbedaan tarif yang berlaku saat Tax Amnesty 

dikarenakan posisi harta yang diungkapkan Wajib Pajak juga berbeda-
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beda. Ketika Wajib Pajak melaporkan hartanya yang berada diluar negeri 

dan membawa pulang ke Indonesia, tentunya dikenakan tarif yang lebih 

murah jika dibandingkan apabila dia hanya melaporkan saja tanpa 

membawa pulang. Hal ini dikarenakan prosedur untuk membawa pulang 

harta kembali ke Indonesia lebih rumit, dan pemerintah menghargai itu 

dengan memberikan tarif tebusan yang lebih ringan. Ibu Yayuk juga 

menambahkan bahwa seluruh prosedur pengungkapan serta hak dan 

kewajiban yang dibebankan ke peserta seluruh Tax Amnesty secara umum 

sama dan hanya tarifnya saja yang membedakan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Erry selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Iyaa baik. Ini sebenarnya teori ya, jadi ini bukan dilihat dari 

penghasilannya ya tetapi dari jenis Wajib Pajaknya, apakah  UMKM 

atau non UMKM tentunya tarifnya berbeda ya. Tetapi kalau 

kondisinya sama-sama UMKM atau non UMKM dengan keadaan yang 

sama ya sama aja tarifnya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Dilanjutkan oleh Bapak Erry bahwa dari keseluruhan prosedur Tax 

Amnesty yang membedakan adalah tarifnya saja dilihat dari UMKM atau 

non UMKM dan selebihnya sama. Perbedaan tarif tersebut tentunya 

didasarkan pada kondisi dan keadaan yang berbeda pula tergantung 

periode dan posisi harta dari peserta Tax Amnesty. Apabila kondisi dan 

keadaan peserta Tax Amnesty sama, tentunya dikenakan tarif yang sama 

pula. 
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Peneliti selain melakukan wawancara dengan pihak Kanwil, juga 

mewawancarai Wajib Pajak selaku peserta Tax Amnesty. Narasumber yang 

peneliti pilih adalah Bapak Dwiatmanto yang pernah mengikuti Tax 

Amnesty pada tahun 2016 lalu. Menurut beliau, pelaksaksanaan Tax 

Amnesty secara umum sudah adil. Walaupun terdapat perbedaan tarif 

sesuai kondisi Wajib Pajak, hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan 

dengan baik oleh pemerintah. Berikut adalah kutipan wawancara dengan 

beliau: 

“Yaa itu kan pasti sudah dirembug pemerintah to mas, pastinya sudah 

adil. Pemerintah mestinya sudah mikir berapa tarif yang cocok untuk 

Wajib Pajak ini, terus untuk yang lain berapa. Saya kira adil ya.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Kondisi yang berbeda tidak hanya diakibatkan oleh posisi harta peserta 

Tax Amnesty namun bisa juga karena keadaan diluar kekuasaan (Force 

Majour). Apabila dalam kewajiban pembayaran PPh maupun PPN Wajib 

Pajak mengalami Force Majour, maka dia akan mendapatkan fasilitas 

khusus seperti penundaan pembayaran ataupun penghapusan sanksi 

tertentu. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi Tax Amnesty dikarenakan 

program ini merupakan suatu pilihan dan bukan kewajiban. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Ini tidak diatur ketentuan itu ya. Force Majour itu nggak ada. Jadi 

tadi tetep, aturannya kalau anda deklarasi dalam negeri, anda 

merupakan Wajib Pajak badan atau OP bukan UMKM, itu kalau mau 

ikut tarifnya ya 2%,3%, 5%. Kalau anda UMKM tarifnya 0,5 %. Tapi 

kalau anda tidak mau ikut ya tidak apa-apa ini ee opsional. Ini pilihan 

ya buat Wajib Pajak. Anda ikut TA silahkan, tidak ikut TA ada resiko. 
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Ikut TA pun ada resiko kalau anda tidak benar ya menyampaikan harta 

yang harusnya diikutkan TA.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio menegaskan bahwa terkait Force Majour memang tidak 

diatur dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Sehingga apabila Wajib Pajak 

ingin mengikuti Tax Amnesty dipersilahkan, tidak mengikutipun juga 

dipersilahkan namun harus siap dengan konsekuensi yang harus diterima. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang 

P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Kalau Tax Amnesty itu sifatnya pilihan. Tidak wajib sifatnya. Jadi 

monggo kepada masyarakat gitu ya, bagi yang ikut Tax Amnesty 

silahkan, bagi yang tidak ikut silahkan. Kan masing-masing sudah tau 

konsekuensinya seperti itu ya. Ketika memang, dia memang sudah 

jujur, semua hartanya sudah dilaporkan SPT ya di tidak ikut Amnesty 

nggak masalah, seperti itu. Tapi ketika memang masih ada harta yang 

belum dilaporkan, terus kemudian mungkin apa namanya, punya harta 

diluar negeri kami sarankan memang untuk Tax Amnesty. Karena nanti 

jika dia tidak ikut Amnesty dan kita punya data, dia nanti akan dikenai 

sanksi ya otomatis ya. Sanksinya itu ya mungkin yang lebih besar. Jadi 

untuk yang Force Majour, itu pilihan. Jadi dia bisa tidak ikut, dia bisa 

ikut juga. Tergantung pilihannya dia.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Baik, kita bicara terkait masalah eee.. saya akan menceritakan. Kalau 

misalkan orang tidak apa ya, ini kan hak ya yang dimaksud di sini 

seperti apa. Dia itu memang mau ikut TA atau tidak, ya kan. Kan 

seperti itu pilihan, ya kan. Naa kalau misalkan mereka tidak ikut 

karena Force Majour, ya itukan pilihannya mereka. Sebagai orang 

pajak kita tidak bisa memaksa. Jadi bahasanya itu bukan karena dia 

Force Majour terus dia akhirnya tidak dikenakan tarif tebusan, tidak. 

Kalau dibilang apabila Force Majour tidak usah ikut, tidak ada 

peraturan seperti itu. Yang tau itu tentunya Wajib Pajak sendiri, dia 

memang mau ikut atau tidak, seperti itu.”  
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(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber diatas dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sudah 

memenuhi asas equality. Hal tersebut terlihat dari seluruh peserta Tax 

Amnesty yang memiliki kondisi yang sama mendapatkan perlakuan yang 

sama juga. Khusus untuk tarif memang dibedakan antara Wajib Pajak 

UMKM dan non UMKM karena memang keadaan harta yang dilaporkan 

berbeda. Selain itu untuk Wajib Pajak yang mengalami Force Majour 

tidak ada fasilitas khusus yang diberikan. Hal ini dikarenakan selain 

memang tidak diatur dalam Undang-Undang, Tax Amnesty ini adalah suatu 

pilihan bagi Wajib Pajak untuk mengikutinya atau tidak. Sehingga tidak 

ada paksaan juga dari DJP agar Wajib Pajak mengikuti Tax Amnesty.  

b) Asas Certainty 

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga 

pemungutan tersebut menjadi jelas dan tidak ambigu tentang berapa 

jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus 

dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya (Smith dalam Waluyo, 2011: 

13). Hal ini pula yang seharusnya berlaku dalam pelaksanaan Tax Amnesty 

sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Memang dalam UU 

sudah dijelaskan mengenai subjek, objek, tarif, cara penghitungan, 

prosedur pelaksanaan, hingga sanksi dari Tax Amnesty. Akan tetapi perlu 

dinilai juga apakah yang tercantum dalam UU tersebut sudah diketahui dan 
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dipahami oleh semua Wajib Pajak, baik yang mengikuti maupun yang 

tidak mengikuti Tax Amnesty.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur sudah 

melakukan upaya maksimal agar seluruh Wajib Pajak mengetahui dan 

memahami ketentuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. 

Berikut adalah pendapat Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan 

Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“Jadi memang tadi saya sampaikan di awal ya kita coba secara masif 

melakukan sosialisasi,  edukasi ya. Cuma mengingat waktunya sempit 

ya mungkin ada Wajib Pajak yang tidak memahami secara keseluruhan 

terkait dengan aspek tadi ya masalah tarif, masalah sanksi, prosedur 

dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kelewatan. Karena memang 

waktunya pendek ya hanya sekitar 2 bulan kita harus mampu 

memberikan sosialisasi, edukasi kepada seluruh Wajib Pajak. Tapi itu 

kita sudah lakukan secara masif, baik itu sosialisasi secara langsung 

dengan mengundang melalui info media-media terus brosur, sepanduk 

dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang 

P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Yaaa kita berusaha memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak 

seperti yang saya katakan tadi, sosialisasinya sampai bermacam-

macam begitu ya. Kita ngadain kampanye di lapangan rampal, di CFD, 

jadi kita harapkan kan audience nya lebih banyak, seperti itu. Terus 

kita juga turun ke jalan-jalan, kita di lampu merah, kita meneriakkan 

Tax Amnesty ini. Juga lewat siaran radio, siaran TV, terus kemudian 

lewat perbankan, kemudian kita reklame, kita pasang iklan-iklan, 

seperti itu. Diharapkan dengan banyaknya media sosialisasi yang 

sudah kita lakukan diharapkan Wajib Pajak tahu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Erry selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 
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“Yaa kembali tadi kan sudah saya sampaikan bahwa semua media 

sudah kita pakai. Media cetak, media online, radio, semua kita pakai 

untuk mempublikasikan yang namanya Tax Amnesty ini. Tapi kalau 

ada pertanyaan semuanya sudah tau, yaa itu hanya Allah yang tahu. 

Tapi yang jelas yang bisa kami sampaikan, semua sarana media sudah 

kita laksanakan. Sampai tingkat-tingkat, ada lo sampe ada tingkat-

tingkat kelurahan. Sampai ke ada turun ke bawah banget gitu lo. Jadi 

memang tidak hanya tempat-tempat kalangan menengah keatas, tidak. 

Sampai tempat-tempat terpencil yang memang kita diundang dan 

dibutuhkan kita datang kok, di kecamatan misalnya. Jadi kita sudah 

melakukan upaya itu, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas, dapat dikatakan 

bahwa pihak Kanwil DJP Jawa Timur I, II, maupun III sudah melakukan 

sosialisasi Tax Amnesty secara maksimal kepada seluruh Wajib Pajak 

dengan berbagai media baik itu media sosial, media cetak, diundang 

langsung, maupun langsung terjun ke beberapa masyarakat. Akan tetapi 

ketiga narasumber tersebut juga menyadari bahwa mereka tidak bisa 

memastikan apakah semua Wajib Pajak di lingkup Kanwil DJP Jawa 

Timur mengetahui dan memahami seluruh ketentuan Tax Amnesty sesuai 

dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Maka dari itu peneliti 

tergerak untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Wajib Pajak 

yang terdaftar di lingkup Kanwil DJP Jawa Timur baik yang mengikuti 

maupun tidak mengikuti Tax Amnesty. Narasumber pertama adalah Bapak 

Dwiatmanto selaku Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty. Berikut 

adalah pendapat beliau: 

“Ituu ada yang salah paham. Termasuk saya juga salah paham. 

Dianggap ini saya punya aset yang sedemikian besar itu harus mbayar 

pajak lagi. Itu ada kesalahpahaman. Gagal paham. Jadi saya pikirnya 

Tax Amnesty itu harus semuanya ikut, akhirnya saya juga ikut. Padahal 
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pada saat saya memperoleh itu, uang saya sudah kena pajak dari hasil 

ngajar, dari gaji, sudah kena pajak. Naa waktu itu saya konsultasi lagi 

sama teman saya yang kebetulan ada di Kanwil, dan akhirnya saya 

hanya diminta untuk melaporkan saja dari sekian banyak aset saya. 

Tapi sebenarnya banyak juga dosen yang sudah taat bayar pajak, tapi 

ya tetep ikut. Ya karena itu tadi, gagal paham, begitu.” (Wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Menurut Bapak Dwiatmanto, pihak fiskus yang memberikan sosialisasi 

tentang ketentuan Tax Amnesty kepada beliau menyebabkan beberapa 

Wajib Pajak gagal paham. Hal tersebut disebabkan pada saat sosialisasi 

tersebut, pihak fiskus lebih menekankan pada besarnya sanksi yang akan 

diterima apabila Wajib Pajak tidak melaporkan hartanya melalui program 

Tax Amnesty sehingga menimbulkan semacam gagal paham bagi Wajib 

Pajak yang pada akhirnya menganggap bahwa Tax Amnesty ini wajib. 

Pada akhirnya banyak peserta sosialisasi tersebut yang mengikuti Tax 

Amnesty padahal mereka selama ini sudah patuh membayar pajak. 

Disisi lain, peneliti juga sempat melakukan wawancara kepada Bapak 

Wahyu selaku Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty. Menurut 

beliau, alasan tidak mengikuti Tax Amnesty karena memang tidak tahu-

menahu dengan ketentun tersebut. Berikut adalah kutipan wawancaranya: 

“Nggak tau ya. Kalau denger-denger gitu sih ya mungkin pernah ya, 

cuma ya itu nggak tau itu, nggak ngerti gitu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara dari beberapa narasumber diatas, 

dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa 

Timur belum memenuhi prinsip Certainty. Walaupun Kanwil DJP Jawa 

Timur sudah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media, 
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namun ternyata memang masih ada Wajib Pajak yang tidak mengetahui 

ketentuan Tax Amnesty tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan dari 

Bapak Dwiatmanto dapat dikatakan juga bahwa beberapa fiskus dalam 

memberikan sosialisasi masih belum secara jelas dapat dipahami oleh 

seluruh Wajib Pajak. Terbukti dengan masih adanya Wajib Pajak yang 

menganggap bahwa Tax Amnesty itu wajib diikuti oleh semua orang, 

padahal Tax Amnesty merupakan sebuah pilihan yang boleh diikuti 

maupun tidak diikuti. 

c) Asas Convenience of payment 

Menurut Smith (dalam Waluyo, 2011:13) asas ini mengharuskan pajak 

dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak sehingga semaksimal 

mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Disisi lain, Rosdiana dan 

Tarigan (2005 : 133) juga menjelaskan bahwa asas convenience of 

payment tidak hanya mengharuskan pajak dipungut pada saat yang tepat, 

tapi juga harus memiliki waktu jatuh tempo yang tepat, sehingga Wajib 

Pajak memiliki jangka waktu pembayaran yang cukup. Selain itu, asas 

convenience of payment juga mengharuskan adanya kemudahan dan 

kesederhanaan dalam teknis pembayaran pajak. Asas ini tentu juga cocok 

apabila diterapkan ke Tax Amnesty karena karakteristiknya sama dengan 

pajak pada umumnya yaitu mempunyai batas waktu jatuh tempo, dipungut 

pada saat yang tepat, serta mengharuskan adanya kemudahan dan 

kesederhanaan dalam teknisnya agar memudahkan Wajib Pajak.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur menilai bahwa 
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pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu belum bisa 

menentukan apakah sudah dilaksanakan pada saat yang tepat atau belum. 

Berikut adalah kutipan wawancara dengan Bapak Prio selaku Kepala 

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 

II: 

“Lha ini ee kalau lihat kondisi ekonomi kan sebenarnya kalau kita lihat 

dari tahun 2014 ya sampai kemarin 2017 ya kan ekonominya 

tumbuhnya 5% ya, stabil ya. Naa itu 5% ini apakah bagus atau tidak 

yaa tergantung dari sudut mana kan. Kalau saya itu nggak bisa 

menjudge ya sudah baik atau belum kondisi ekonominya.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio juga menambahkan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari 

segi penghasilan Wajib Pajak pelaksanan Tax Amnesty pada 2016-2017 

lalu tidak ideal. Hal tersebut dikarenakan seharusnya pajak itu dipungut 

pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan, namun pada kenyataanya 

harta yang dilaporkan Tax Amnesty merupakan harta dari penghasilan yang 

sudah lama. Meskipun begitu tetapi nyatanya masih banyak Wajib Pajak 

yang tertarik mengikutinya.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Eee kalau masalah ekonomi saya nggak terlalu ngerti ya... Kalau 

untuk perekonomian jelas Indonesia ini kan masih tergolong negara 

berkembang ya. Diharapkan sih kalau dengan adanya Tax Amnesty ini 

selain membantu perekonomian dan menambah penerimaan, dari segi 

perpajakan maupun dari segi yang lain. Termasuk penambahan bank 

data, jadi kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian itu 

bisa dimanfaatkan kemudian hari untuk menggali potensi 

perpajakannya lagi.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 
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Menurut Ibu Yayuk memang pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 

2016-2017 lalu dilaksanakan pada saat kondisi ekonomi Indonesia yang 

melambat. Akan tetapi ada sisi positif yang didapatkan yaitu penambahan 

bank data Wajib Pajak untuk menggali potensi perpajakan di masa yang 

akan datang. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak 

Erry selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai 

berikut: 

“Yaa ini kan makro ya. Sebenarnya ulasan-ulasan itu sudah beberapa 

kali disinggung oleh pembicara-pembicara yang biasa membicarakan 

tentang makro, itu sudah ada. Di media-media sudah membahas hal 

tersebut. Tapi kalau dari saya pribadi kurang berkompeten sepertinya 

untuk menjawab hal tersebut.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan keterangan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu tidak pada 

saat yang tepat. Karena selain saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang 

melambat, uang tebusan atas harta yang dilaporkan tidak dipungut pada 

saat Wajib Pajak memperolehnya. Meskipun begitu, tetap ada sisi positif 

dari pelaksanaan Tax Amnesty tersebut yaitu penambahan bank data Wajib 

Pajak yang dapat digunakan untuk penggalian potensi perpajakan di masa 

yang akan datang. 

Disisi lain, suatu kebijakan selain harus dilaksanakan pada saat yang 

tepat juga harus dilaksanakan dengan prosedur yang semudah mungkin. 

Hal tersebut dapat tercermin dalam penerapan kebijakan Tax Amnesty pada 

tahun 2016-2017 yang sudah diterapkan dengan prinsip kemudahan baik 
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itu dalam prosedur pembayaran uang tebusan maupun pemenuhan 

kewajibannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II 

sebagai berikut: 

“Kemudahan, iya kalau menurut saya. Jadi secara format ini 

pelaporannya sudah dibuat semudah mungkin, sesimpel mungkin. 

Kemudian dari sisi pelayanan kita buka semua unit. Bahkan Kanwil 

pun yang sebenarnya bukan unit pelayanan ya, itu kita buka juga untuk 

menerima pelaporan WP yang akan mengajukan TA. Jadi kita sudah 

coba buka di seluruh unit untuk memudahkan masyarakat mengikuti 

TA.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Menurut Bapak Prio kebijakan Tax Amnesty yang telah selesai 

dilaksanakan tersebut sudah dibuat dengan format yang sesederhana 

mungkin. Selain itu pihak Kanwil DJP Jawa Timur II yang sebenarnya 

bukan kantor pelayanan juga dibuka sebagai tempat untuk pendaftaran Tax 

Amnesty. Jadi bisa dikatakan bahwa Kanwil II juga sudah melakukan 

pelayanan secara maksimal yang memudahkan Wajib Pajak dalam 

mengikuti Tax Amnesty. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu 

Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III 

sebagai berikut: 

“Kemudahan sih ee kita memang bisa memberikan kemudahan bagi 

Wajib Pajak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kita memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak yang mungkin terdaftar di kota yang lain, 

itu bisa memanfaatkan Kanwil terdekat di daerahnya. Terus dari segi 

pelayanan, kita juga berusaha meberikan pelayanan sebaik-baiknya.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 
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Ibu Yayuk juga menambahkan bahwa pada saat sesi terakhir 

pelaksanaan Tax Amnesty, Kanwil DJP Jawa Timur III masih menerima 

Wajib Pajak yang melaporkan hartanya hingga pukul 2 pagi. Tentunya hal 

tersebut sudah diluar jam operasional kantor seperti biasanya. Bahkan 

untuk kantor DJP pusat ada Wajib Pajak yang datang subuh masih tetap 

dilayani. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I. Menurut beliau 

seluruh prosedur dalam pelaksanaan Tax Amnesty bisa dikatakan sangat 

mudah bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam 

perumusannya, kebijakan ini telah dipikirkan secara matang oleh para 

pembuat kebijakan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beliau: 

“Okey, kemudahan itu kan macam-macam ya. Ada namanya ee yang 

tadi saya sampaikan, kita itu disaat bicara mengenai aturan teknis itu 

bener-bener kita kantor pusat atau merumuskan implementasi disaat 

orang mau menghitung, disaat orang mau menyetor atau melapor 

terkait SPH nya itu sudah melalui para pembuat aturan-aturan itu sudah 

mempertimbangkan secara matang. Jadi menurut saya sudah mudah 

prosesnya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Peneliti selain menilai kemudahan dari pihak Kanwil DJP Jawa Timur 

selaku penyelenggara Tax Amnesty, juga merasa perlu mengetahui dari 

sudut pandang Wajib Pajak sebagai peserta Tax Amnesty. Dikarenakan hal 

tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dwiatmanto untuk 

menilai pelaksanaan Tax Amnesty jika ditinjau dari segi kemudahan. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan beliau: 
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“Saya kira sudahh. Kan tinggal ngalikan aja kan dari aset yang belum 

kena pajak berapa selama berapa tahun tinggal ngalikan aja kan waktu 

itu hanya berapa persen itu tarifnya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Bapak Dwiatmanto juga menambahkan bahwa dari seluruh prosedur 

Tax Amnesty yang beliau jalani, tidak ada yang memberatkan. Hal tersebut 

lantaran semua prosedurnya mudah untuk dimengerti. Selain itu juga 

beliau mempunyai rekan yang bekerja di Kanwil DJP Jawa Timur III yang 

juga membantu dalam penghitungan total aset yang akan dilaporkan. 

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber diatas dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty yang berakhir pada tahun 

2017 lalu sebenarnya dilakukan pada saat yang kurang tepat. Hal itu 

disebabkan karena penurunan kondisi ekonomi Indonesia serta beberapa 

negara lain di dunia seperti Amerika, Inggris dan China. Disisi lain, 

pelaksanaan Tax Amnesty sudah diterapkan dengan prinsip kemudahan 

baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak yang menyebabkan tingginya 

animo Wajib Pajak untuk ikut berpartisipasi. 

d) Asas Efficiency 

Pajak harus dipungut dengan biaya yang seminimal mungkin agar 

besarnya pajak yang dipungut lebih besar dibanding dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak (Smith dalam Waluyo, 

2011: 13). Efisiensi biaya ini tidak hanya dikhususkan bagi fiskus saja, 

tapi juga bagi Wajib Pajak. Biaya yang dikeluarkan fiskus biasa disebut 

dengan administrative cost, sedangkan biaya bagi Wajib Pajak biasa 
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disebut dengan compliance cost. Tujuan dari penerapan asas ini adalah 

agar perekonomian Wajib Pajak tidak terganggu dan pajak dapat 

memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan 

dengan beban yang dipikulnya. 

1) Administrative Cost 

Menurut Rosdiana (2014: 172), sistem pemungutan pajak dapat 

dikatakan effisien jika biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem 

administrasi perpajakan bisa seminimal mungkin. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur menilai bahwa pelaksanaan Tax 

Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu apabila dinilai dengan cost and benefit 

sudah sangat menguntungkan karena hasil yang diperoleh jauh lebih besar 

jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Berikut adalah pernyataan 

Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi 

Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“Iya kalau tadi kan untuk Jatim 2 kan dapet 1,8 triliun ya dari program 

TA ini. Kalo biayanya mungkin nggak sampai 100 juta kali ya. Jadi 

sebenarnya kalau cost benefit sangat menguntungkan ya, costnya kecil. 

Cuman memang effort ya, effort yang harus kita lakukan untuk 

sosialisasi, edukasi memang luar biasa.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Hal yang sama juga terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur III diamana 

biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tax Amnesty jauh lebih kecil 

dari hasil yang didapatkan. Hal tersebut juga dikarenakan setiap bagian 

Humas di Kanwil mendapat bantuan dana dari Kementerian Keuangan 

untuk melaksanakan sosialisasi dan promosi, sehingga bisa lebih 
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menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh Kanwil. Berikut adalah 

pendapat Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa 

Timur III: 

“Kalau untuk pelaksanaan program ee saya pikir masih banyak uang 

tebusanya mungkin ya. Kalau dari Kanwil Jatim 3 sendiri., karena 

Kanwil Jatim  3 sendiri itu kita ada biaya untuk kehumasan selam satu 

tahun. Itu kurang lebih ya eee nggak sebesar uang tebusan yang 

didapat. Jadi uang tebusannya memang lebih besar daripada biaya 

administrasi.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

Pernyataan sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak Erry selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I. Menurut beliau, 

dalam istilah dunia kerja di pemerintahan setiap satuan kerja 

melaksanakan tugasnya berdasarkan basis kinerja dan bukan berdasarkan 

cost and benefit. Tidak ada korelasi antara biaya administrasi yang 

dikeluarkan dari Tax Amnesty dengan hasil yang didapatkan karena 

memang basis pelaksanaannya adalah program kerja. Berikut adalah 

pernyataan beliau: 

“Iyaak. Jadi sekali lagi kita tidak ada ee secara khusus menganggarkan, 

membiayakan administrasi terkait kegiatan-kegiatan Tax Amnesty, 

karena apa? Ditempat kita itu sudah ada program kerja di suatu wadah. 

Jadi ini loh kamu dapat dana sekian, program kerja yang sudah kamu 

rencanakan silakan dikerjakan. Naa TA itu salah satunya disitu. Jadi 

tidak bisa pisah ini untuk TA sekian, untuk ini sekian, tidak, tidak 

seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari, Senin, 30 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur 

II dan III sudah memenuhi asas efficiency. Hal tersebut terlihat dari total 
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biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seperti sosialisasi, rapat, 

konsumsi dan promosi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil 

Tax Amnesty yang didapatkan. Begitu juga yang terjadi di Kanwil DJP 

Jawa Timur I. Pihak Kanwil memang tidak secara khusus menyebutkan 

berapa besarnya biaya yang dikeluarkan, namun secara umum hasil Tax 

Amnesty yang didapatkan masih lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan. 

2) Compliance Cost 

Selain dari sisi Kanwil, pengenaan biaya juga perlu dilihat dari sisi 

Wajib Pajak. Menurut Rosdiana (2014: 177), biaya kepatuhan dapat dilihat 

dari 3 sisi yaitu Fiscal Cost untuk menilai seberapa banyak biaya yang 

dikeluarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Time 

Cost untuk menilai seberapa lama waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta Psycological Cost untuk 

menilai apakah ada biaya untuk kebutuhan psikologi yang dikeluarkan 

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

a) Fiscal Cost 

Menurut Rosdiana (2014: 177), Fiscal Cost bila dilihat dari sisi 

Wajib Pajak adalah biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai 

uang yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan 

proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan. Hal yang sama 

juga berlaku dengan Tax Amnesty karena juga memberikan kewajiban 

dan hak bagi Wajib Pajak yang mengikutinya. Berikut adalah 
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pendapat dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“Kalau saya lihat paling besar konsultan. Kalau dari kita kan free, 

nggak ada pungutan apapun. Kecuali memang uang tebusan tadi. 

Nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya kalau dari cost, 

sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kalau mereka itu 

menggunakan konsultan aja.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur II). 

 

Menurut Bapak Prio, untuk mengikuti Tax Amnesty setiap Wajib 

Pajak dibebaskan dari pungutan biaya apapun. Kalaupun ada biaya, itu 

mungkin sifatnya hanya biaya untuk kelengkapan saja seperti 

mempersiapkan kertas ataupun biaya untuk konsultan jika Wajib 

Pajak kesulitan untuk menghitung besarnya harta yang harus 

dilaporkan. Tetapi secara umum, pelaksanaan Tax Amnesty tidak 

dipungut biaya apapun.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Bayar jasa konsultan, atau mungkin biaya transportasi Kanwilnya 

mungkin ya. Cuma paling dari segi DJP sendiri kita memang tidak 

membebankan biaya administrasi ya. Jadi semua pelayanan di DJP 

itu gratis. Ya itu tadi mungkin itu tadi kalau Wajib Pajak mau pake 

konsultan ya bayar konsultannya mungkin itu yang paling besar.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur III). 

 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Riza Eka Saputra 

selaku pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan 

Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Kami dari Direktorat Jenderal Pajak tidak menerapkan biaya 

apapun terkait pelaksanaan Tax Amnesty.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur I). 

 

Peneliti selain melakukan wawancara dengan pihak Kanwil, juga 

melakukan konfirmasi langsung kepada Wajib Pajak yang mengikuti 

Tax Amnesty apakah benar-benar tidak dikenakan biaya atau tidak. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Dwiatmanto selaku 

Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty: 

“Ndak adaa. Malah saya disuruh nggarapkan sana, enak.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber dari Kanwil diatas 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 

2016-2017 lalu tidak dipungut biaya apapun. Hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan dari Bapak Dwiatmanto selaku peserta Tax 

Amnesty. Adanya biaya yang dikeluarkan hanya berkaitan dengan 

kelengkapan saja seperti kertas, perangko, dan sebagainya. Khusus 

untuk konsultan pak, hal tersebut merupakan pilihan apakah Wajib 

Pajak ingin menyewa jasanya atau tidak dan bukan merupakan 

kewajiban apabila mengikuti Tax Amnesty harus menyewa konsultan 

pajak. 

b) Time Cost 

Selain fiscal cost, menurut Rosdiana (2014: 177), dalam 

compliance cost juga terdapat biaya yang tidak berwujud seperti time 

cost dan psychological cost. Time cost adalah biaya berupa waktu 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-
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hak perpajakan. Peneliti ingin mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan Wajib Pajak untuk menyelesaikan seluruh prosedur Tax 

Amnesty. Berikut adalah pernyataan Bapak Prio selaku Kepala Bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“eee.. kalau waktu saya nggak bisa menghitung secara pasti. Tapi 

kan karena dikumen-dokumen yang mesti dipersiapkan tadi ya. 

Dokumen hartanya, hartanya apa saja nih kemudian dokumen 

utangnya kalau ada utang gitu kan ya. Kemudian tinggal 

penghitungannya. Sebenarnya tidak terlalu rumit sepanjang mereka 

datanya lengkap. Yaa jadi yang agak lama yang perlu waktu ya 

mengumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya, pasti itu.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur II). 

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Prio, untuk alokasi tambahan 

waktu yang mungkin harus dipersiapkan Wajib Pajak adalah datang 

ke KPP/Kanwil kemudian menunggu untuk mengantri. Apalagi untuk 

yang datang pada hari terakhir Tax Amnesty, antrian bisa sampai 

malam. Akan tetapi untuk prosedur Tax Amnesty memang berbeda-

beda antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lain tergantung 

dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Kalau lamanya, ya tergantung dari hartanya ya. Tergantung dari, 

banyaknya hartanya. Kalau semakin banyak harta yang ingin 

dilaporkan ya tentunya semakin lama, seperti itu mungkin ya.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur III). 
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Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Riza selaku 

pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil 

DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Itu berbeda-beda masing-masing Wajib Pajak ya. Mungkin ada 

yang cepet, ada yang lambat juga tergantung dokumen-dokumen 

yang dilengkapi Wajib Pajak.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur I). 

 

Selain dari pihak Kanwil, peneliti juga melakukan konfirmasi 

langsung kepada Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty apakah 

waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh prosedur Tax 

Amnesty dapat ditentukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan 

Bapak Dwiatmanto selaku Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty: 

“Waa saya ndak inget mas, saya dulu itu soalnya kan juga dibantu 

temen saya yang dari Kanwil itu. Kalau saya sih mungkin lebih 

cepet ya gara-gara itu, tapi kalau yang lain saya nggak tau.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Berdasarkan keterangan dari keempat narasumber diatas, dapat 

disimpulkan bahwa waktu untuk memenuhi seluruh prosedur Tax 

Amnesty berbeda-beda setiap Wajib Pajak. Pihak Kanwil maupun 

Wajib Pajak tidak dapat menghitung secara pasti berapa lama 

waktunya. Hal tersebut dikarenakan setiap Wajib Pajak yang 

mengikuti Tax Amnesty memiliki kelengkapan dokumen yang 

berbeda-beda. Sehingga semakin banyak dokumen yang harus 

dilengkapi, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Selain 

itu ada tambahan alokasi lain bagi peserta Tax Amnesty yaitu waktu 

untuk mengantri terutama di akhir periode Tax Amnesty yang 
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menyebabkan Kanwil membuka pelayanan hingga melebihi jam 

operasional yang seharusnya. 

c) Psychological Cost 

Psychological cost adalah biaya psikologis antara lain berupa stres, 

kegamangan, ketidakpastian, dan kegelisahan dalam proses 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam perpajakan 

(Rosdiana, 2014: 177). Dengan teori ini, peneliti ingin mengetahui 

apakah dengan mengikuti Tax Amnesty akan ada rasa tenang dan tidak 

stress atas harta yang selama ini belum dilaporkan. Berikut adalah 

pendapat dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“Iya menurut saya ya harusnya sudah hilang. Karena tadi saya 

sampaikan kalau dia ikut TA nih dan melaporkan dengan benar 

harta selama ini belum dia laporkan yaudah nggak ada kewajiban 

apa pun kok, sudah clear brarti lega dia. Karena tidak ada kepikiran 

nanti mau dikejar-kejar petugas pajak nggak ada.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio juga menambahkan bahwa setiap data Wajib Pajak 

yang mengikuti Tax Amnesty pasti dijamin kerahasiaannya. Hal 

tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Tax Amnesty bahwa 

siapa saja petugas pajak yang membocorkan data Wajib Pajak peserta 

Tax Amnesty maka akan dihukum pidana. Sehingga dengan adanya 

Tax Amnesty diharapkan Wajib Pajak juga tidak usah khawatir data 

pribadinya akan bocor. 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana 

bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Ya mungkin lebih lega aja kali ya. Karena dia tidak terbebani 

dengan adanya sanksi dan denda lagi ya. Apalagi juga tarif Tax 

Amnesty hanya 2%, jadi bisa lebih meringankan Wajib Pajak 

daripada harus membayar 30% ditambah sanksi dan dendanya 

mungkin ya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur III). 

 

Ibu Yayuk juga menjelaskan bahwa tim penerima SPH di Kanwil 

sebagai pelaksana Tax Amnesty, tidak menyimpan berkas yang 

dikumpulkan dari Wajib Pajak peserta Tax Amnesty. Berkas tersebut 

setelah dicek kelengkapannya dengan aplikasi oleh Kanwil, langsung 

dikirim ke Kantor DJP pusat. Sehingga DJP pusat yang menjamin 

kerahasiaan datanya. Bahkan setelah Tax Amnesty berakhir, 

aplikasinya pun sudah tidak bisa diakses sama sekali. Sehingga 

kerahasiaan data peserta Tax Amnesty dapat terjamin. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Riza selaku 

pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil 

DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“eee.. mungkin lebih lega ya. Karena dengan mengikuti Tax 

Amnesty secara jujur, tentunya mereka tidak usah was-was lagi 

dengan harta yang belum dilaporkan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil 

DJP Jawa Timur I). 

 

Bapak Riza juga menuturkan bahwa kerahasiaan data peserta Tax 

Amnesty dapat terjamin karena memang sudah diatur dalam UU. 
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Apabila ternyata pihak Kanwil melanggar, tentunya peserta Tax 

Amnesty dapat menuntut ke ranah hukum. 

Selain dari pihak Kanwil, peneliti juga melakukan konfirmasi 

langsung kepada Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty apakah 

dengan mengikuti Tax Amnesty beban stres atas harta yang belum 

dilaporkan dapat berkurang/hilang. Berikut adalah hasil wawancara 

dengan Bapak Dwiatmanto selaku Wajib Pajak yang mengikuti Tax 

Amnesty: 

“Yaa otomatis, cuma kadang-kadang kan orang ngga ngerti kalau 

itu harus dilakukan. Dan memang anu, eee... dari pihak pajaknya 

sendiri yang kurang pro aktif. Sampai ada yang belum kena pajak 

kan berarti fiskusnya yang nggak ke lapangan. Ya memang betul 

ada self assesstment ya tapi kan orang siapa si mau bayar pajak. 

Bayar itu kadang-kadang udah bayar tapi sulit juga. Makanya 

fiskus itu harus pro aktif ke lapangan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Menurut Bapak Dwiatmanto, memang setelah mengikuti Tax 

Amnesty beban stres dapat hilang. Akan tetapi pihak fiskus juga 

seharusnya lebih aktif lagi dalam menjaring Wajib Pajak yang 

seharusnya mengikuti Tax Amnesty. Karena kalau hanya menunggu 

saja, bisa dipastikan akan ada Wajib Pajak yang enggan untuk menjadi 

peserta Tax Amnesty. Oleh karena itu, menurut Bapak Dwiatmanto 

seharusnya fiskus lebih pro aktif turun ke lapangan demi mendapatkan 

peserta Tax Amnesty lebih banyak. Selain itu, Bapak Dwiatmanto juga 

meyakini kerahasiaan data peserta Tax Amnesty pasti tidak akan 

disalahgunakan. 
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Berdasarkan pendapat dari keempat narasumber diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dengan mengikuti Tax Amnesty maka beban stres 

Wajib Pajak atas harta yang belum dilaporkan dapat berkurang/hilang. 

Selain itu, kerahasiaan data peserta Tax Amnesty juga dapat dijamin 

tidak akan bocor karena dilindungi oleh Undang-Undang. Bapak 

Dwiatmanto selaku peserta Tax Amnesty juga menambahkan bahwa 

pihak fiskus sehrusnya bisa lebih aktif lagi dalam menjaring peserta 

Tax Amnesty. Menurut beliau masih ada beberapa Wajib Pajak yang 

tidak mengikuti Tax Amnesty karena tidak memahami peraturannya. 

 

5. Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri 

Menurut Nurmantu (2005 : 148), kepatuhan Wajib Pajak dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan 

yang paling mendasar dalam sistem administrasi perpajakan adalah 

kepatuhan mendaftarkan diri. Apabila semakin banyak warga negara yang 

mendaftarkan diri, tentunya dapat menjadi pengawasan bagi fiskus untuk 

memksimalkan pungutan dari Wajib Pajak. Oleh karena itu dibutuhkan 

juga stimulus bagi warga negara yang selama ini belum terdaftar agar 

secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan salah satu 

caranya adalah dengan kebijakan Tax Amnesty. Menurut Devano (2006) 

Tax Amnesty sangat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 
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Pajak. Tax Amnesty terbukti berhasil dalam menjaring beberapa warga 

negara untuk mendaftar dan menjadi Wajib Pajak. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Jumlah WP yang tadinya tidak bayar pajak, dia ikut TA jadi bayar 

pajak. Tadinya dia belum terdaftar, dengan adanya TA dia 

mendaftarkan diri dan ikut TA. Dan itu secara penerimaan tadi kan 

menambah 1,8 triliun. Tapi penambahan jumlah WP nya ee kurang 

lebih ya itu untuk WP yang bayar itu meningkat kurang lebih hampir 

19%. Untuk WP terdaftar kurang lebih 10%.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio juga menjelaskan bahwa selama pelaksanaan Tax Amnesty 

tidak ada target khusus untuk peningkatan jumlah Wajib Pajak yang 

terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur II. Jadi untuk peningkatan sekitar 

10% Wajib Pajak baru tersebut sudah cukup memuaskan. Tax Amnesty 

bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan penambahan jumlah 

Wajib Pajak baru tersebut. Masih ada faktor lain yang menjadi 

penyebabnya namun secara khusus tidak dapat dirinci pihak Kanwil II. 

Dilanjutkan oleh Bapak Prio bahwa untuk meningkatkan tingkat kepatuhan 

pasca pelaksanaan Tax Amnesty, pihak Kanwil II akan terus melakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak terkait dengan kewajibannya. 

Selain itu akan dilakukan juga pengawasan dengan kerja sama dari instansi 

lain seperti Pemda untuk mendorong agar Wajib Pajak tetap patuh. 

Hal yang sama juga terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur III. Berikut 

adalah pendapat Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil 

DJP Jawa Timur III: 
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“Kalau 2015 gitu ya, 2015 ee kita jumlah Wajib Pajaknya 1,4 juta. 

Sedangkan pada akhir 2016, setelah Amnesty otomatis ya, itu kita naik 

menjadi 1,5 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 100 ribu Wajib Pajak. Itu 

saya yakin juga pengaruh Amnesty juga. Karena kan ketika dia mau 

ikut Amnesty, otomatis dia harus daftar sebagai Wajib Pajak dan dia 

harus melaporkan SPTnya yang 2015.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

Menurut Ibu Yayuk, dengan adanya Tax Amnesty turut mendorong 

peningkatkan Wajib Pajak baru yang terdaftar di Kanwil III. Akan tetapi 

hal tersebut bukanlah akibat dari Tax Amnesty saja. Masih ada faktor lain 

seperti angkatan kerja baru yang memang baru diwajibkan membayar 

pajak, sehingga mereka mendaftar bertepatan dengan pelaksanaan Tax 

Amnesty. Kemudian Ibu Yayuk juga menjelaskan bahwa untuk 

meningkatkan kepatuhan pasca pelaksanaan Tax Amnesty, pihak Kanwil 

memiliki seksi khusus untuk membina Wajib Pajak baru yaitu seksi 

ekstensifikasi. Seksi tersebut bertugas memberikan sosialisasi dan 

pengarahan seperti misalnya ke Asosiasi atau perusahaan-perusahaan guna 

menjaring Wajib Pajak baru yang memang belum terdaftar. Sehingga 

tanpa adanya Tax Amnesty pun sebenarnya setiap Kanwil selalu 

melakukan pencarian Wajib Pajak baru. 

Tidak jauh berbeda dengan kedua Kanwil sebelumnya, pelaksanaan 

Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur juga efektif untuk menjaring 

Wajib Pajak baru yang terdaftar. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak 

Riza selaku pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan 

Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 
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“Untuk jumlah Wajib Pajak dari tahun 2015, ke 2016 dan 2017 selalu 

mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 sendiri jumlah WP yang 

terdaftar sebesar 646.307 atau meningkat sekitar 37.000 dari tahun 

2015. Kemudian pada tahun 2017 WP yang terdaftar sebesar 697.616 

atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sekitar 50.000 

Wajib Pajak.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Bapak Riza juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak 

baru yang terdaftar tersebut bukan hanya karena Tax Amnesty saja. Akan 

tetapi juga ada upaya dari Kanwil DJP Jawa Timur I yang melakukan 

pencarian Wajib Pajak baru melalui proses ekstensifikasi. Walaupun Tax 

Amnesty sudah berakhir, pihak Kanwil I akan tetap melakukan pencarian 

Wajib Pajak baru dengan proses ekstensifikasi dan proses lain seperti 

misalnya upaya penegakan hukum. 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas, dapat dikatakan 

bahwa Tax Amnesty mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam mendaftarkan diri walaupun memang bukan menjadi satu-

satunya faktor penyebab. Selain itu, Kanwil DJP Jawa Timur setiap 

tahunnya juga selalu melakukan upaya-upaya pencarian Wajib Pajak baru 

baik dengan ekstensifikasi, penegakan hukum, maupun kerja sama dengan 

instansi lain.  

Peneliti berhasil merangkum jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik 

sebelum maupun sesudah Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sebagai 

berikut: 

1) Kanwil DJP Jawa Timur I pada tahun 2015 memiliki jumlah Wajib 

Pajak terdaftar sebanyak 609.259. Kemudian selama pelaksanaan Tax 
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Amnesty pada tahun 2016 meningkat menjadi 646.307 dan pada tahun 

2017 menjadi 697.616. 

2) Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2015 memiliki jumlah Wajib 

Pajak terdaftar sebanyak 1.500.000. Kemudian selama pelaksanaan 

Tax Amnesty pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.644.000 dan pada 

tahun 2017 menjadi 1.664.423. 

3) Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2015 memiliki jumlah Wajib 

Pajak terdaftar sebanyak 1.459.467. Kemudian selama pelaksanaan 

Tax Amnesty pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.588.201 dan pada 

tahun 2017 menjadi 1.735.078. 

b) Kepatuhan dalam Menghitung Pajak Terutang 

Menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2013 :139) menyatakan bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi salah satunya dari kepatuhan 

dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Akan tetapi 

dalam prakteknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 

self assesstemnt sistem. Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya, menghitung sendiri berapa besarya pajak yang harus 

dibayarkan. Hal tersebut tentu tidak bisa diidentifikasi secara khusus oleh 

pihak Kanwil selaku pemungut pajak tentang jumah pasti Wajib Pajak 

yang patuh menghitung pajak terutangnya. Berikut adalah pendapat Ibu 

Yayuk selaku pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III: 

“Kalau mungkin dari segi kepatuhan dalam menghitung itu Kanwil 

tidak menerima langsung dari Wajib Pajak ya dik. Mungkin bisa 
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dilihat dari segi pertumbuhan Wajib Pajak ya sama pelaporan SPTnya 

saja.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Riza selaku pelaksana 

bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 

I sebagai berikut: 

“Tidak ada data ee secara pasti untuk berapakah jumlah WP yang 

patuh menghitung pajak. Karena prinsipnya adalah self assestment, 

jadi kita anggap awalnya adalah benar, kecuali ditemukan data lain.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Menurut Bapak Riza, dikarenakan sistem pemungutan pajak di 

Indonesia adalah self assesstment jadi tidak ada metode husus untuk 

menentukan jumlah Wajib Pajak yang patuh dalam menghitung pajak 

terutangnya. Jadi kepatuhan yang dicatat adalah kepatuhan dalam 

mendaftarkan diri dan melaporkan SPT. Kecuali ditemukan data lain, 

maka pihak fiskus dapat menentukan besaran utang pajak yang masih 

harus dibayar Wajib Pajak. 

Hal yang sama juga berlaku di Kanwil DJP Jawa Timur II. Menurut 

Bapak Prio, untuk jumlah Wajib Pajak yang patuh dalam menghitung 

pajak terutangnya tidak ada pencatatan khusus. Khusus untuk kepatuhan 

Wajib Pajak dalam membayar pajaknya ada pengawasan khusus yang 

dilakukan oleh KPP. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Nanti di KPP ada yang namanya AR ya Acount Representatif, itu yang 

akan mengawasi itu ya kewajiban pembayarannya. Jadi 

pembayarannya kita awasin, pelaporanya juga sama. Pelaporan kita 

awasin. Kalau misalnya nih dia harusnya, lapor nih tapi nggak lapor ya 

nanti akan dihimbu terbitkan STP atas ee SPT yang tidak dilaporkan. 
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Jadi ada untuk pengawasan, waktu pendaftaran, di pembayaran 

maupun penerimaan.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber diatas, dapat 

disimpulkan bahwa untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

menghitung jumlah pajak terutangnya tidak ada pencatatan khusus. Hal 

tersebut lantaran sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self 

assesstment sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung sendiri besarya utang pajak yang harus 

dibayarkan. Pihak Kanwil atau fiskus baru akan ikut campur dalam 

penghitungan pajak apabila dikemudian hari ditemukan data bahwa jumlah 

pajak yang dibayarkan Wajib Pajak masih ada yang belum dipenuhi. 

c) Kepatuhan dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) 

Proses terakhir dalam sistem pembayaran pajak adalah melaporkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tidak semua Wajib Pajak yang 

terdaftar diwajibkan untuk melaporkan SPT. Hanya Wajib Pajak yang 

memenuhi kriteria tertentu saja yang diwajibkan melaksanakannya. Oleh 

karena itu, setiap tahun jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT di 

Kanwil DJP Jawa Timur sering berubah. Dengan adanya Tax Amnesty 

memang diharapkan berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 

(Devano, 2006). Tax Amnesty selain membawa dampak terhadap 

kepatuhan dalam mendaftarkan diri juga dapat meningkatkan kepatuhan 
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Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak 

Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan 

Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai berikut: 

“Ini kalau kita lihat realisasinya, kepatuhan pelaporannya untuk tahun 

2016 itu yang lapor 695 ribu, tahun 2017 itu 655 ribu. Kalau yang 

2017 ini sudah diatas 100% ya, diatas target.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio menuturkan bahwa realisasi Wajib Pajak yang melaporkan 

SPT tahun 2017 dengan adanya Tax Amnesty sepintas memang terlihat 

mengalami penurunan. Akan tetapi apabila dilihat secara presentase justru 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan 

pada tahun 2017 dilakukan cleansing data yang menyebabkan turunnya 

jumlah Wajib Pajak yang diwajibkan lapor SPT. Cleansing data 

merupakan proses membersihkan data Wajib Pajak yang sudah tidak valid. 

Penyebab tidak valid tersebut beragam, mulai dari Wajib Pajak yang 

mempunyai 2 NPWP hingga Wajib Pajak yang memang sudah tidak aktif 

lagi. Oleh karena itu data yang tersisa adalah data Wajib Pajak yang benar-

benar memang masih diwajibkan untuk melaporkan SPT. 

Hasil yang sedikit berbeda didapatkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 

III dimana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dari sebelum hingga 

sesudah Tax Amnesty. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III: 

“Untuk kepatuhan tahun 2015 itu yang terdaftar 923.640. Kemudian 

itu yang menyampaikan SPTnya sekitar 680 ribu menjadi 715 ribu 

pada tahun 2016. Dan pada 2017 meningkat lagi menjadi 719 ribu.” 
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(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Menurut Ibu Yayuk peningkatan jumlah Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT tiap tahunnya memang tidak hanya dari Tax Amnesty 

saja. Beliau menuturkan bahwa setiap bulan Maret pihak Kanwil DJP Jawa 

Timur III selalu melakukan sosialisasi terkait e-filling. Sosialisasi tidak 

hanya dilakukan dengan melalui media massa dan elektronik saja, namun 

dengan turun langsung ke lapangan misalnya pada acara Car Free Day 

atau di lokasi-lokasi yang ramai pengunjung lainya seperti lapangan 

Rampal. Hal tersebut dilakukan mengingat batas waktu pelaporan e-filling 

bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah 31 Maret. Sehingga diperlukan 

kampanye agar Wajib Pajak tidak lupa akan kewajibannya. 

Peningkatan Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara signifikan juga 

terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur I. Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Bapak Riza selaku pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi 

Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Berdasarkan data yang kami miliki, untuk realisasi penerimaan SPT 

tahunan pada tahun 2015 itu sebesar 274.234 atau tercapai 74,43%. 

Kemudian tahun 2016 dan 2017 meningkat secara signifikan dengan 

rincian sebagai berikut. Tahun 2016 kepatuhan Wajib Pajak meningkat 

menjadi 290.219, tercapai 74,66% dan 2017 meningkat lagi menjadi 

290.480 atau tercapai sebesar 87,39%.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Bapak Riza juga menambahkan bahwa peningkatan tersebut tidak 

hanya karena Tax Amnesty saja namun juga ada upaya-upaya khusus dari 

Kanwil untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya-upaya tersebut 
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antara lain seperti intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan dari 

Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan ekstensifikasi untuk penambahan 

atau pencarian Wajib Pajak baru. Selain itu ada juga upaya-upaya hukum 

melalui penagihan, pemeriksaan, penyidikan, serta ada lagi sisi lain yaitu 

kehumasan juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas, dapat dikatakan 

bahwa Tax Amnesty mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaporkan SPT walaupun memang bukan menjadi satu-

satunya faktor penyebab. Peningkatan secara jumlah terjadi di Kanwil DJP 

Jawa Timur I dan III. Khusus untuk Kanwil II memang pada tahun 2017 

mengalami penurunan jumlah, akan tetapi secara prosentase target 

mengalami kenaikan. Selain itu, Kanwil DJP Jawa Timur setiap tahunnya 

juga selalu melakukan upaya-upaya pencarian Wajib Pajak baru baik 

dengan intensifikasi, ekstensifikasi, serta upaya-upaya penegakan hukum. 

Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak yang patuh melaporkan SPT di 

Kanwil DJP Jawa Timur sebelum dan sesudah Tax Amnesty: 

Peneliti berhasil merangkum jumlah Wajib Pajak yang patuh 

melaporkan SPT baik sebelum maupun sesudah Tax Amnesty di Kanwil 

DJP Jawa Timur sebagai berikut: 

1) Kanwil DJP Jawa Timur I pada tahun 2015 memiliki jumlah Wajib 

Pajak patuh lapor SPT sebanyak 274.234 atau tercapai 74,43% dari 

target sebanyak 368.437. Kemudian pada tahun 2016 selama 
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pelaksanaan Tax Amnesty realisasinya meningkat menjadi 290.219 

atau tercapai 74,66% dari target 697.616 serta pada tahun 2017 

sebanyak 290.480 atau tercapai 87,39% dari target 332.395. 

2) Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2015 memiliki jumlah Wajib 

Pajak patuh lapor SPT sebanyak 640.997 atau tercapai 96,36% dari 

target sebanyak 665.238. Kemudian pada tahun 2016 selama 

pelaksanaan Tax Amnesty realisasinya meningkat menjadi 695.978 

atau tercapai 89,50% dari target 777.618 serta pada tahun 2017 

realisasinya justru turun menjadi 655.296 tetapi tercapai 115,06% dari 

target 569.509. 

3) Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2015 memiliki jumlah Wajib 

Pajak patuh lapor SPT sebanyak 680.178 atau tercapai 73,64% dari 

target sebanyak 923.640. Kemudian pada tahun 2016 selama 

pelaksanaan Tax Amnesty realisasinya meningkat menjadi 715.475 

atau tercapai 68,17% dari target 1.049.577 serta pada tahun 2017 

sebanyak 719.380 atau tercapai 87,36% dari target 823.430. 

 

6. Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak 

a) Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Peningkatan Basis 

pajak 

Soemitro (1988) dalam Rahayu (2013 : 90) menyatakan bahwa 

penambahan Wajib Pajak berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi 

perpajakan yang berguna dalam rangka menunjang penerimaan negara 
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melalui perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah Wajib Pajak. 

Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka secara langsung maupun 

tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Pada dasarnya 

penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tarif pajak, 

jumlah Wajib Pajak, dan basis pengenaan pajak. Jumlah Wajib Pajak dan 

basis pengenaan pajak adalah satu kesatuan dan diistilahkan dengan basis 

pajak (Prasetyo, 2017 :8). 

Peneliti bermaksud menilai berapakah peningkatan basis pajak secara 

keseluruhan baik itu jumlah Wajib Pajak maupun basis pengenaan pajak 

pasca pelaksanaan Tax Amnesty. Akan tetapi keterangan dari ketiga 

sumber Kanwil DJP Jawa Timur hanya berfokus pada peningkatan jumlah 

Wajib Pajak saja. Menurut Bapak Prio selaku Kepala Bidang data dan 

Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II, tidak adanya 

keterangan secara rinci mengenai basis pengenaan pajak dikarenakan 

aplikasi pengolahan data Tax Amnesty sudah tidak bisa diakses. Berikut 

adalah keterangan beliau: 

“Naa seperti yang saya bilang tadi, aplikasinya sudah tidak bisa 

diakses. Jadi untuk angka pastinya berapa itu secara rinci saya kurang 

tau ya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Sedikit berbeda dengan pernyataan tersebut, Ibu Yayuk selaku selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III menyatakan 

bahwa Kanwil memang tidak mengkategorikan basis pajak secara 

terperinci dikarenakan hasil TaxAmnesty dijadikan satu dalam pos 
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penerimaan. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Yaa, seperti yang saya bilang tadi ya bahwa kita dari Kanwil tidak 

mengkategorikan harta-harta secara khusus. Jadi semuanya dijadikan 

satu dalam pos penerimaan Tax Amnesty, seperti itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Riza selaku pelaksana 

bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 

I juga mengatakan tidak memiliki data terkait rincian penigkatan basis 

pengenaan pajak. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Kami hanya memiliki data basis pajak mengenai jumlah Wajib Pajak, 

untuk data seperti yang dimaksud kami tidak memilikinya.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan basis pajak khususnya dari segi basis 

pengenaan pajak tidak dapat dinilai. Hal tersebut lantaran memang dari 

Kanwil DJP Jawa Timur tidak melakukan pencatatan khusus secara 

terperinci. Selain itu, aplikasi pengolah data Tax Amnesty juga tidak dapat 

diakses kembali oleh Kanwil sehingga hanya dapat dinilai basis pajak dari 

segi peningkatan jumlah Wajib Pajak saja. 

b) Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak 

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011), pemerintah setiap tahun 

berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai 

pengeluaran negara, karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka 

semakin tinggi pula kemampuan negara membiayai pembangunan. Tax 
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Amnesty adalah salah satu kebijkan yang diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak secara signifikan (Luitel dan Sobel, 2007). Pendapat 

tersebut terbukti bahwa dengan adanya Tax Amnesty dapat mendorong 

peningkatan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur. Berikut adalah 

pernyataan dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“Kalau sebelum TA berarti 2015 ya 14,18 triliun. Kemudian setelah 

periode TA tahun 2016 itu menjadi 16,57 triliun. Kemudian pada tahun 

2017 naik lagi menjadi 17,29 triliun.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio juga mengatakan bahwa pada tahun 2016 pencapaian target 

penerimaan pajak sebesar 83,8%, sedangkan tahun 2017 tercapai  92,2%. 

Peningkatan penerimaan pajak pasca pelaksanaan Tax Amnesty tersebut 

menurut beliau juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Bapak 

Prio, setiap tahun pihak Kanwil DJP Jawa Timur II selalu melakukan 

penggalian potensi penerimaan dengan berbagai cara seperti edukasi, 

sosialisasi, pelayanan, serta pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak yang sudah 

patuh hanya diberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pentingnya 

penerimaan pajak bagi negara. Pihak Kanwil juga selalu meningkatkan 

pelayanannya dari waktu ke waktu agar Wajib Pajak merasa nyaman. 

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak lebih 

ditekankan ke pemeriksaan. Bahkan tidak jarang bagi Wajib Pajak yang 

bandel tersebut dilakukan penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga 

sampai ke pengadilan. 
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Hal yang sama juga terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur III. Tax 

Amnesty juga turut memberikan dampak yang terlihat terhadap penerimaan 

pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yayuk selaku pelaksana bidang 

P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Kalau 2016 kita targetnya sebesar 27,07 triliun dengan adanya Tax 

Amnesty kita tercapai 83,75 % atau sebesar 22,67 triliun. Sedangkan 

jika tidak ada Tax Amnesty, kita hanya tercapai 76,65 % atau 20,75 

triliun. Jadi memang Tax Amnesty menyumbang sekitar 2 triliun untuk 

yang 2016 ya, atau sekitar 6% dari penerimaan. Kalau untuk yang 

2017 itu kita ada Amnesty satu periode lagi ya, itu kita dari target 

25,72 triliun sampai dengan periode 3 berakhir dengan TA kita 

tercapai 2,94 triliun, dan akhir tahun 2017 kita tercapai 25,80 triliun 

atau 100,33%.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Ibu Yayuk juga menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak 

tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor lain selain Tax Amnesty. Hal 

tersebut dikarenakan untuk tahun 2017, Tax Amnesty hanya menyumbang 

penerimaan sekitar 1%. Faktor-faktor tersebut antara lain pertumbuhan 

Wajib Pajak bayar yaitu Wajib Pajak yang mengalami peningkatan jumlah 

pajak yang harus dibayar seiring dengan peningkatan harta yang dimiliki, 

ada juga pertambahan Wajib Pajak baru yang tentunya menciptakan 

sumber penerimaan pajak baru. Selain itu Kanwil III juga bekerja sama 

dengan pihak lain seperti bank untuk mendapatkan data Wajib Pajak demi 

menggali potensi pajaknya. 

Tidak jauh berbeda dari kedua Kanwil sebelumnya, penerimaan pajak 

di Kanwil DJP Jawa Timur I juga mengalami peningkatan secara 

signifikan. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Riza selaku pelaksana 
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bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur 

I: 

“Tentu saja untuk penerimaan pajak sangat signifikan ya. Dari tahun 

2015 sebesar 32,4 triliun. Kemudian tahun 2016 dengan adanya Tax 

Amnesty kita bisa meningkat menjadi 39,3 triliun. Itu jumlah yang 

cukup besar. Namun di 2017, lebih rendah jumlahnya daripada 2016 

mengingat Tax Amnesty nya juga juga berlangsung hanya satu periode 

atau 3 bulan saja.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Dilanjutkan oleh Bapak Riza bahwa peningkatan tersebut tentunya 

tidak lepas dari faktor-faktor peningkatan penerimaan pajak lain yang juga 

rutin dilakukan Kanwil setiap tahun. Faktor tersebut seperti penggalian 

potensi penerimaan pajak dengan melibatkan instansi lain seperti bank dan 

Pemda, penegakan hukum atas Wajib Pajak yang tidak patuh, upaya 

kehumasan yang memberikan sosialisasi dan edukasi, serta upaya rutin 

penambahan Wajib Pajak baru dengan proses ekstensifikasi. Selain itu ada 

juga faktor dari Wajib Pajak sendiri seperti peningkatan jumlah 

pembayaran Wajib Pajak dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk 

patuh membayar pajak. 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber diatas, dapat dikatakan 

bahwa Tax Amnesty mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak di 

Kanwil DJP Jawa Timur walaupun memang bukan menjadi satu-satunya 

faktor penyebab. Selain itu, Kanwil DJP Jawa Timur setiap tahunnya juga 

selalu melakukan upaya-upaya peningkatan potensi penerimaan pajak  

yaitu dengan sosialisasi dan edukasi, ekstensifikasi, kerja sama dengan 
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instasi lain, serta upaya-upaya penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang 

tidak patuh.  

Peneliti berhasil merangkum jumlah target dan realisasi penerimaan 

pajak baik sebelum maupun sesudah Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa 

Timur sebagai berikut: 

1) Kanwil DJP Jawa Timur I pada tahun 2015 memiliki realisasi 

penerimaan pajak sebesar 32,42 triliun atau tercapai 84,64% dari 

target sebesar 38,30 triliun. Kemudian pada tahun 2016 selama 

pelaksanaan Tax Amnesty realisasinya sebesar 39,33 triliun atau 

tercapai 88,98% dari target 44,20 triliun serta pada tahun 2017 

realisasinya sebesar 37,04 triliun atau tercapai 88,41% dari target 

sebesar 41,90 triliun. 

2) Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2015 memiliki realisasi 

penerimaan pajak sebesar 14,17 triliun atau tercapai 83,75% dari 

target sebesar 16,92 triliun. Kemudian pada tahun 2016 selama 

pelaksanaan Tax Amnesty realisasinya sebesar 16,57 triliun atau 

tercapai 83,82% dari target 19,77 triliun serta pada tahun 2017 

realisasinya sebesar 17,31 triliun atau tercapai 92,29% dari target 

sebesar 18,75triliun. 

3) Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2015 memiliki realisasi 

penerimaan pajak sebesar 19,60 triliun atau tercapai 91,55% dari 

target sebesar 21,41 triliun. Kemudian pada tahun 2016 selama 

pelaksanaan Tax Amnesty realisasinya sebesar 22,67 triliun atau 
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tercapai 83,75% dari target 27,07 triliun serta pada tahun 2017 

realisasinya sebesar 25,80 triliun atau tercapai 100,33% dari target 

sebesar 25,72 triliun. 

c) Evaluasi Alokasi Penerimaan Pajak dari Tax Amnesty 

Seperti yang disampaikan oleh ketiga narasumber dari Kanwil DJP 

Jawa Timur bahwa secara umum latar belakang pelaksanaan Tax Amnesty 

adalah untuk mengembalikan harta warga negara Indonesia yang disimpan 

diluar negeri serta untuk meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, 

peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimanakah alokasi penerimaan 

pajak dari Tax Amnesty terhadap pembangunan nasional karena menurut 

Ngadiman dan Huslin (2015), untuk membangun kepatuhan sukarela pasca 

pelaksanaan Tax Amnesty perlu adanya transparansi penggunaan uang 

pajak. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Prio selaku Kepala Bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II: 

“Jadi, sepertinya kalau saya mendapat info dari temen-temen di 

perbendaharaan, itu tidak ada istilahnya kantong khusus untuk TA. 

Jadi kantong khususnya adalah kantong terkait pendapatan secara 

keseluruhan. Jadi alokasi pemerintah, atas dana yang dikumpulkan dari 

TA, non TA, dari Bea Cukai, tercampur jadi satu account. Baru 

jumlahnya berapa itu dialokasikan untuk pembayaran pegawai rutin, 

untuk infrastruktur, untuk subsidi BBM, untuk pendidikan dan 

sebagainya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Bapak Prio menegaskan bahwa tidak ada alokasi khusus atas dana 

yang terkumpul dari Tax Amnesty. Semua dana dikumpulkan menjadi satu 

di APBN dan digunakan untuk alokasi rutin pemerintah seperti subsisi, 
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infrastruktur, belanja pegawai, dan sebagainya. Bahkan dana tersebut juga 

dijadikan satu dengan utang pemerintah untuk mencukupi kebutuhan 

negara. 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Kalau dana Tax Amnesty khusus untuk repatriasi memang untuk 

investasi ya. Untuk investasi di Indonesia, kalau investasi kan jenisnya 

banyak, kayak gitu. Mungkin dalam bentuk investasi jangka panjang 

ataupun yang jangka pendek. Terus kalau untuk dana yang lain itu 

sebenarnya masuknya sama ke penerimaan dari sektor perpajakan.” 

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Menurut Ibu Yayuk khusus untuk dana repatriasi memang dikhususkan 

untuk sektor investasi pemerintah. Akan tetapi untuk dana lainnya 

masuknya sama dalam APBN dan digunakan untuk pengeluaran rutin 

pemerintah seperti belanja pegawai, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, 

dan sebagainya. Tugas pengelolalan dana tersebut menjadi kewenangan 

dari Direktorat Jenderal Anggaran. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Riza selaku 

pelaksana bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP 

Jawa Timur I sebagai berikut: 

“Dan ini sebenarnya sama dengan dana pajak lainnya, itu masuk ke kas 

negara dan dikelola oleh Instansi Kementerian Keuangan yang lain. 

Jadi untuk Direktorat Jenderal Pajak hanya sebatas mencari, 

menghitung, menghimpun penerimaan saja. Tidak ada kewenangan 

untuk alokasi dan sebagainya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 
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Menurut Bapak Riza sebenarnya pertanyaan mengenai alokasi dana 

bukan kewenangan dari Kanwil. Pihak Kanwil hanya bertugas untuk 

mencari, menghitung, dan menghimpun penerimaan saja. Apabila dilihat 

secara umum memang tidak ada alokasi khusus dari dana hasil pajak akan 

dialokasikan khusus untuk sektor tertentu. Sehingga sama dengan dana 

pajak lainya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara 

rutin. 

Selain alokasi dana, peneliti juga tertarik untuk mengetahui respon 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak apabila ternyata pemerintah 

menggunakan dana hasil Tax Amnesty tidak sesuai dengan alokasi. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Ngadiman dan Huslin (2015) yang 

mengatakan bahwa perlu adanya transparansi dan alokasi yang tepat 

sasaran dan berkeadilan atas hasil penerimaan Tax Amnesty agar 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebutlah yang 

nantinya akan meningkatkan pembayaran pajak secara sukarela dari Wajib 

pajak. Menurut Bapak Prio, selama ini pemerintah sudah mengalokasikan 

dananya secara benar. Tetapi mungkin masih ada oknum-oknum pejabat 

yang salah menggunakan wewenangnya. Berikut adalah pernyataan beliau: 

“Karena yaa kendalanya masalah korupsi kan. Masih ada lah ya oknum 

yang itu ya terkait dengan ini Pemda kan banyak seluruh dana kan 

untuk kegiatan negara kan dari pajak itu baik di Pemda, baik di dinas 

mana, atau kementerian mana kan dari pajak itu. Tapi kenyataanya 

masih ada yang belum efektif lah untuk pengolahan. Pasti itu akan 

berpengaruh terhadap kepatuhan. Tapi kalau semua sudah 

dimanfaatkan secara efektif ya untuk pelayanan publik, untuk 

infrstruktur, kesehatan, pendidikan berarti dia akan mendorong 

kepatuhan, seperti itu.”  
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(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 4 Mei 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur II). 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yayuk selaku 

pelaksana bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai berikut: 

“Kalau untuk pengalokasiannya kan sebenarnya sudah diatur. Sudah 

diatur dalam APBN maupun dalam keputusan pemerintah. Saya rasa 

sih kemungkinan untuk alokasi tersebut salah, tidak sesuai itu 

kemungkinan sangat kecil ya.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur III). 

 

Pendapat sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak Riza yang 

mengaggap tidak ada korelasi langsung antara pengalokasian dana dan 

kepatuhan Wajib Pajak. Beliau juga menambahkan bahwa faktanya tingkat 

kepatuhan dan penerimaan pajak di Kanwil I setiap tahun selalu 

meningkat. Berikut adalah pernyataan Bapak Riza selaku pelaksana bidang 

Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur I: 

“Jadi seperti tadi ya bahwa Tax Amnesty sama-sama masuk ke kas 

negara dan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN. Tidak diketahui 

korelasi secara langsung apakah kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan 

penggunaan dana tersebut karena untuk faktanya realisasinya di 

penerimaan di Jatim 1 sendiri itu selalu meningkat. Dan jumlah Wajib 

Pajak yang mendaftar juga selalu bertambah dan kepatuhan juga 

meningkat. Jadi kami tidak melihat korelasi secara langsung terhadap 

hal tersebut.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 April 2018 di Kanwil DJP 

Jawa Timur I). 

 

Disisi lain, peneliti juga tertarik untuk menanyakan langsung pendapat 

dari Wajib Pajak baik yang ikut Tax Amnesty mauun yang tidak. Berikut 

adalah pendapat dari Bapak Dwiatmanto selaku Wajib Pajak yang 

mengikuti Tax Amnesty: 
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“Kalau terkait patuh dan tidak itu terkait moral mas. Moralnya mau 

mbayar ndak. Kalau dia sadar bahwa pajak itu memang untuk fungsi 

sosial, yang penting kan fungsi sosialnya itu. Ya kalau tau itu ya ndak 

masalah. Dan sudah ditetapkan pemerintah ya sudah itu. Aturan 

Undang-Undangnya apa ya sudah itu. Berarti moral. Ya itu lah yang 

harus dijelaskan bahwa pajak dibelikan untuk apa, kan ada alokasinya 

masing-masing itu. Alokasi ini kemana, ini kemana kan ada itu berapa 

persen kemana, berapa persen kemana kan ada itu.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Menurut Bapak Dwiatmanto, kepatuhan Wajib Pajak tergantung dari 

moralnya sendiri. Apakah dia menentukan akan patuh atau tidak dalam 

membayar pajak tergantung kesadaran sosial masing-masing. Bapak 

Dwiatmanto juga mengatakan bahwa pemerintah juga tetap harus 

menjelaskan bahwa alokasi dana pajak harus jelas dan transparan untuk 

sektor apa saja. Apabila itu benar-benar dialokasikan secara tepat maka 

secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan publik dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

pajaknya. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Wahyu selaku 

Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty sebagai berikut: 

“Yaa jelas lah mas ya kalo misalnya uang pajak yang kita bayarkan 

ternyata digunain nggak bener, ya mesti kita mikir-mikir lah kalo mau 

bayar pajak lagi.”  

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 Mei 2018). 

 

Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber dari Kanwil DJP Jawa 

Timur, dapat disimpulkan bahwa dana hasil Tax Amnesty tidak memiliki 

alokasi khusus untuk sektor tertentu. Dana tersebut dikumpulkan menjadi 

satu dengan sumber penerimaan negara yang lain yang nantinya digunakan 

sebagai pembiayaan rutin negara seperti pendidikan, kesehatan, subsidi, 
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infrastruktur, dan lain sebagainya. Walaupun tidak dialokasikan untuk 

sektor khusus, namun pengelolaan dana tersebut juga tetap harus 

transparan dan memberikan dampak bagi masyarakat karena akan 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Bapak Dwiatmanto dan Bapak Wahyu yang mengatakan bahwa apabila 

pemerintah tidak benar-benar mengananggarkan dana pajak sesuai dengan 

alokasinya, maka Wajib Pajak akan semakin enggan untuk patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Latar Belakang Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty 

a) Latar Belakang Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 2016/2017 

Menurut Rahayu (2013) pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan 

pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak 

yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu 

yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang 

belum patuh menjadi patuh membayar pajak serta untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. Rahayu (2013) juga menjelaskan ada 4 jenis Tax 

Amnesty yang dapat diterapkan oleh pemerintah antara lain :  

1) Pengampunan pidana saja 

2) Pengampunan pidana dan denda 

3) Pengampunan pidana, denda, dan kenaikan bunga 

4) Pengampunan pidana, denda, bunga dan pokok pajak 
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Berdasarkan keempat jenis Tax Amnesty diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu merupakan 

jenis Amnesty yang keempat. Dimana Wajib Pajak dibebaskan dari pokok 

pajak termasuk semua sanksinya dan hanya diwajibkan untuk membayar 

uang tebusan saja. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengampunan pajak 

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan 

cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. 

Menurut Bambang Brodjonegoro selaku Mantan Menteri Keuangan 

sekaligus salah satu pencetus program Tax Amnesty mengungkapkan 

bahwa latar belakang dilaksanakannya program Tax Amnesty harus dilihat 

dari dua sisi, yaitu sisi fiskal dan non fiskal. Bagi sisi fiskal jelas, dengan 

adanya Tax Amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah 

dalam APBN untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun selanjutnya. 

Dengan adanya penerimaan maka akan membantu pemerintah 

memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi angka 

kemiskinan. Sedangkan dari sisi non fiskal, dengan kebijakan Tax Amnesty 

ini diharapkan diikuti dengan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset 

orang Indonesia di luar negeri yang pada akhirnya berdampak pada 

stabilitas ekonomi makro negara (kemenkeu.go.id, 2016). 

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar 

belakang yang disampaikan oleh ketiga narasumber di Kanwil DJP Jawa 
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Timur secara umum sudah sesuai dengan latar belakang yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Latar belakang yang pertama adalah untuk 

mengembalikan aset-aset orang Indonesia yang berada di luar negeri agar 

di investasikan di dalam negeri. Latar belakang selanjutnya adalah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang demi terciptanya stabilitas ekonomi nasional. 

b) Tujuan Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 2016/2017 

Menurut Devano dan Rahayu (2006 : 137), Tax Amnesty bertujuan untuk 

memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak 

yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Sedangkan Menurut 

Darussalam dalam inside tax edisi 31, menyebutkan ada empat tujuan utama 

dari pelaksanaan Tax Amnesty yaitu meningkatkan penerimaan pajak dalam 

jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang, 

mendorong repatriasi modal dan aset, serta transisi ke sistem perpajakan yang 

baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Prastowo (2017 : 2), yang 

menyebutkan bahwa secara umum ada lima tujuan Tax Amnesty yang lazim 

disebut yaitu: 

a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek 

b. Menambah jumlah Wajib Pajak 

c. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian 

d. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai 

e. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang 

lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 
 

Sedangkan menurut UU No. 11 tahun 2016 dikatakan bahwa tujuan 

dari pelaksanaan Tax Amnesty antara lain : 1) mempercepat pertumbuhan 

dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta; 2) mendorong 

reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan 

serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; 

serta 3) meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan pendapat dari para 

ahli dan UU tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan 

Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan 

kepatuhan pajak, mendorong repatriasi modal dan aset, serta sebagai 

langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih 

besar. Hal tersebut secara umum sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan 

Tax Amnesty yang diungkapkan oleh ketiga narasumber dari Kanwil DJP 

Jawa Timur yaitu sebagai sumber penerimaan pajak, pendorong repatriasi, 

serta sebagai bank data yang dapat digunakan untuk menggali potensi 

harta Wajib Pajak demi terciptanya kepatuhan di masa yang akan datang.  

c) Penyusunan Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016/2017 

Menurut Winarno (2007: 32), salah satu tahapan dalam penyusunan 

suatu kebijakan adalah tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini masalah 

yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah tersebut kemudian didefinisikan dan dicari 

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif kebijakan yang ada.  
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Hal yang sama juga berlaku dalam penyusunan kebijakan Tax 

Amnesty. Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber di Kanwil DJP 

Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa penyusunan kebijakan Tax Amnesty 

sudah sesuai dengan teori dari Winarno. Hal tersebut dikarenakan dalam 

penyusunan Undang-Undang Tax Amnesty, pihak Kanwil ikut berperan 

sebagai pemberi masukan bagi DPR sebelum Undang-Undang terebut 

disahkan. Selain itu ada juga penyerapan aspirasi dari Wajib Pajak maupun 

stakeholder lain sehingga Tax Amnesty tersebut betul-betul sesuai dengan 

kebutuhan seluruh stakeholder dan Wajib Pajak. 

 

2. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tax Amnesty Tahun 

2016/2017 

a) Kesesuaian Pelaksanaan Tax Amnesty dengan Latar Belakang 

Sesuai dengan pendapat dari Bambang Brodjonegoro selaku salah satu 

pencetus Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu, dijelaskan bahwa latar 

belakang adanya Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak dan mendorong repatriasi aset orang Indonesia yang ada diluar 

negeri. Berdasarkan hasil Tax Amnesty secara nasional didapatkan fakta 

bahwa pelaksanaan Tax Amnesty memang sudah sesuai dengan latar 

belakangnya walaupun hasil yang diperoleh masih kurang maksimal. Hal 

tersebut dikarenakan total tebusan dan dana repatriasi yang didapat masih 

jauh dibawah target yaitu Rp 114 triliun dari target 165 triliun dan Rp 146 

triliun dari target 1.000 tiliun (www.pajak.go.id, 2017). 
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Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ketiga narasumber dari 

Kanwil DJP Jawa Timur. Ketiga narasumber tersebut sepakat bahwa 

pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu sudah sesuai dengan 

latar belakang yang ditetapkan oleh pemerintah. Indikator keberhasilan 

tersebut adalah hasil uang tebusan yang diterima sangat membantu 

peningkatan penerimaan pajak secara signifikan di setiap Kanwil. Selain 

itu, setiap Kanwil memang tidak diberi target khusus oleh DJP pusat 

terkait hasil yang diperoleh dari Tax Amnesty. Sehingga dapat disimpulkan 

secara umum pelaksanaan Tax Amnesty sudah sesuai dengan latar 

belakang yang ditetapkan karena berhasil meningkatkan penerimaan pajak 

di Kanwil DJP Jawa Timur secara signifikan walaupun secara nasional 

memang tidak mencapai target. 

b) Kesesuaian Pelaksanaan Tax Amnesty dengan Tujuan 

Tujuan dari Tax Amnesty secara umum tidak jauh berbeda dengan latar 

belakang pelaksanaannya. Pertama jelas bahwa Tax Amnesty bertujuan 

untuk meningkatkan penerimaan jangka pendek negara. Kedua adalah 

untuk mendorong repatriasi harta orang Indonesia yang berada di luar 

negeri untuk mau membawa pulang ke Indonesia. Sedangkan apabila 

dilihat dari pendapat ahli seperti Prastowo (2017), selain untuk mendorong 

repatriasi dan meningkatkan penerimaan, Tax Amnesty juga diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta sebagai langkah awal 

kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar. 
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Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 

pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan ada beberapa tujuan pemerintah 

mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty antara lain: 1) mempercepat 

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta; 2) 

mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif, dan 

terintegrasi; serta 3) meningkatkan penerimaan pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut, hasil Tax Amnesty yang didapatkan oleh 

DJP secara umum belum memenuhi tujuan pelaksanannya. Hal tersebut 

terlihat dari total tebusan dan dana repatriasi yang didapat masih jauh 

dibawah target yaitu Rp 114 triliun dari target 165 triliun dan Rp 146 

triliun dari target 1.000 tiliun (www.pajak.go.id, 2017). Khusus untuk 

lingkup Kanwil DJP Jawa Timur, secara umum diklaim sudah sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah karena memang tidak ada 

target tertentu yang harus dicapai. Sehingga berapapun hasil yang 

diperoleh tentunya akan meningkatkan penerimaan di Kanwil tersebut. 

Selain itu, dengan dilaksanakannya Tax Amnesty, ada sisi positif yang 

didapatkan pemerintah yaitu diperolehnya bank data Wajib Pajak yang 

kemungkinan besar akan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak 

di masa yang akan datang. 

c) Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty 

Silitonga (dalam Rahayu, 2013 : 330) menyebutkan bahwa salah satu 

syarat yang harus dipenuhi pemerintah agar Tax Amnesty berhasil adalah 
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melakukan sosialisasi rencana Tax Amnesty yang didukung oleh perangkat 

administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer. 

Sosialisasi mengenai Tax Amnesty ini diperlukan untuk menjelaskan 

prosedur Tax Amnesty agar Wajib Pajak yang akan meminta pengampunan 

dapat memanfaatkannya secara maksimal. Sosialisasi yang dimaksud tidak 

hanya untuk Wajib Pajak, akan tetapi fiskus selaku pelaksana kebijakan 

Tax Amnesty juga memerlukan sosialisasi secara jelas. 

Kanwil DJP Jawa timur selaku pelaksana kebijakan Tax Amnesty 

mengakui sudah mendapatkan sosialisasi dari DJP pusat. Sosialisasi yang 

diberikan mencakup keseluruhan aturan pelaksanaan, aplikasi khusus serta 

pembentukan tim-tim tertentu baik di KPP, Kanwil, maupun DJP pusat. 

Walaupun sosialisasi dilakukan secara mendadak, namun nyatanya ketiga 

Kanwil DJP di Jawa Timur telah berhasil menjalankan Tax Amnesty 

dengan baik. Selain itu sosialisasi yang diberikan juga cukup efektif, 

dikarenakan tidak adanya keluhan dari ketiga Kanwil terkait sosialisasi 

tersebut. 

Disisi lain, Wajib Pajak sebagai peserta Tax Amnesty juga sangat 

penting untuk diberikan sosialisasi. Ketiga narasumber dari Kanwil DJP 

Jawa Timur menegaskan sudah melakukan sosialisasi secara maksimal 

kepada seluruh Wajib Pajak melalui berbagai media baik media massa, 

media sosial, bahkan langsung turun ke beberapa lokasi dan berinteraksi 

langsung dengan Wajib Pajak. Sosialisasi yang diberikan secara umum 

tentang prosedur pelaksanaan dan syarat-syarat mengikuti Tax Amnesty. 
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Selain itu, sosialisasi tersebut juga dapat dikatakan efektif melihat dengan 

banyaknya animo masyarakat yang ingin mengikuti program Tax Amnesty.  

d) Pro dan Kontra Pelaksanaan Tax Amnesty 

Pelaksanaan Tax Amnesty di ketiga Kanwil DJP Jawa Timur secara 

umum sangat didukung oleh masyarakat. Walaupun memang sempat ada 

wacana dari beberapa kelompok masyarakat yang menyuarakan tidak 

setuju dengan Tax Amnesty karena beberapa faktor. Penolakan tersebut 

terjadi secara nasional, bukan khusus wilayah Kanwil DJP Jawa Timur. 

Berikut adalah wacana yang sempat mencuat dari masyarakat yang tidak 

setuju dengan adanya Tax Amnesty : 

1) Rasa Ketidakadilan 

Menurut Silitonga (dalam Rahayu, 2013 : 330), agar Tax Amnesty 

berhasil perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten 

terhadap pelanggar hukum, khususnya di bidang perpajakan. Mereka 

yang sempat memberikan penolakan tersebut beranggapan bahwa 

seharusnya para penggemplang pajak yang tidak patuh harus 

dihukum, bukan justru diberikan pengampunan. Karena hal terebut 

secara tidak langsung memberikan rasa yang tidak adil bagi Wajib 

Pajak yang selama ini patuh membayar pajak. 

2) Kerahasiaan Data Tidak Terjamin 

Silitonga (dalam Rahayu, 2013 : 330) juga menjelaskan bahwa agar 

Tax Amnesty berhasil, pemerintah harus bisa memberikan jaminan 

bahwa data yang diungkapkan oleh Wajib Pajak pada program Tax 
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Amnesty akan terjaga kerahasiaan. Bagi mereka yang sempat menolak 

Tax Amnesty khawatir bahwa data-data harta yang dilaporkannya 

dapat bocor ke institusi penegak hukum seperti Kepolisian ataupun 

KPK. 

Semua kekhawatiran tersebut nyatanya tidak menghalangi pemerintah 

untuk tetap melanjutkan kebijakan Tax Amnesty. Kekhawatiran tersebut 

hanya sebatas wacana dan tidak sampai menuntut untuk merevisi Undang-

Undang Tax Amnesty. Bahkan setelah Undang-Undang tersebut disahkan, 

antusiasme masyarakat untuk mengikutinya sangat tinggi. Hal ini 

membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang mendukung 

dibandingan dengan yang menolak pelaksanaan Tax Amnesty. 

e) Dukungan dan Kendala Pelaksanaan Tax Amnesty 

Bagi sebagian pihak, selain mendatangkan manfaat, Tax Amnesty juga 

memiliki sisi negatif antara lain menurunkan persepsi tentang fairness, 

menggambarkan ketidakseriusan penegakan hukum terhadap penggelapan 

pajak, serta menunjukkan lemahnya administrasi publik (Prastowo, 2017: 

2). Walaupun begitu, pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur 

justru memunculkan fakta baru bahwa banyak didukung oleh masyarakat. 

Dukungan yang diperoleh antara lain: 

1) Apresiasi Masyarakat 

Banyak kalangan yang mengapresiasi dari segi peraturann Tax 

Amnesty sudah cukup jelas. Selain itu juga mereka mengapresiasi 

tentang pelayanan yang diberikan Kanwil yang dinilai sudah cukup 
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baik. Hal tersebut tidak lepas dari usaha Kanwil DJP Jawa Timur yang 

selalu meningkatkan mutu pelayanannya setiap waktu. 

2) Keikutsertaan masyarakat 

Banyak kalangan dari masyarakat baik itu orang pribadi, badan, 

dan UMKM yang antusias untuk ikut program Tax Amnesty di Kanwil 

DJP Jawa Timur. Seperti misalnya jumlah peserta yang mendaftarkan 

diri di Kanwil III mencapai 30 ribu lebih. Walaupun hanya sekitar 2% 

dari total Wajib Pajak yang terdaftar, namun jumlah tersebut dinilai 

sudah lebih dari cukup. 

Selain didukung oleh beberapa faktor diatas, pelaksanaan Tax 

Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur juga terdapat beberapa permasalahan 

yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut dinilai bukan menjadi 

kendala yang berarti dalam pelaksanaanya. Permasalahan tersebut antara 

lain kelengkapan administratif yang harus dipenuhi Wajib Pajak yang 

terkadang masih kurang serta persiapan lebih menjelang akhir periode Tax 

Amnesty dikarenakan Wajib Pajak yang memang sengaja mendaftar 

mendekati jatuh tempo. 

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty sesuai Undang-Undang No 11 

tahun 2016 

a) Subjek dan Objek Pelaksanaan Tax Amnesty 

Kebijakan Tax Amnesty merupakan salah satu bentuk kebijakan dari 

pemerintah pusat dalam rangka mendorong repatriasi aset dan 
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meningkatkan penerimaan negara. Sebagai suatu kebijakan, maka perlu 

dilakukan evaluasi atas pelaksanannya. Hal tersebut sesuai dengan teori 

tahapan kebijakan publik yang disampaikan oleh Winarno (2007: 32) yang 

mengatakan bahwa suatu kebijakan muncul karena ada permasalahan yang 

perlu segera dicari solusinya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai perumus 

kebijakan menyiapkan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Kemudian dari sekian banyak alternatif solusi yang telah 

diusulkan oleh para perumus kebijakan, salah satunya akan diadopsi dan 

ditetapkan sebagai kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian 

diimplementasikan. Setelah itu kebijakan yang sudah dijalankan akan 

dinilai/ dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut meraih 

dampak sesuai yang diinginkan. 

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan 

pajak, disebutkan bahwa subjek Tax Amnesty adalah seluruh Wajib Pajak 

kecuali yang sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, dan 

menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan. Sedangkan obejk 

pajaknya adalah seluruh tambahan harta yang belum atau belum 

sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH maupun SPT masa PPN 

sampai tahun pajak 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak Kanwil 

DJP Jawa Timur sudah menjalankan Tax Amnesty sesuai dengan amanat 

Undang-Undang. Karena berdasarkan hasil wawancara, ketiga narasumber 

sepakat bahwa subjek yang boleh mengikuti Tax Amnesty adalah seluruh 

Wajib Pajak selama dia tidak sedang berurusan dengan hukum di bidang 
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perpajakan dan untuk objeknya adalah seluruh harta yang belum 

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa PPN. Selain itu 

ada batasan waktu untuk objek pajak yang bisa diikutkan Tax Amnesty 

yaitu tahun 2015 dan sebelumnya. 

b) Tarif dan Cara Penghitungan Uang Tebusan Tax Amnesty 

Secara umum tarif tebusan dan cara penghitungan uang tebusan Tax 

Amnesty sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang 

pengampunan pajak yaitu pasal 4 dan pasal 5. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 

UU No. 11 tahun 2016, tarif uang tebusan untuk deklarasi dalam negeri 

dan repatriasi adalah sebesar 2% untuk periode pertama, 3% untuk periode 

kedua, dan 5% untuk periode ketiga. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan tarif 

uang tebusan untuk deklarasi luar negeri sebesar 4% untuk periode 

pertama, 6% untuk periode kedua, dan 10% untuk periode ketiga. Tarif 

tersebut berlaku hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. 

Sedangkan bagi UMKM dikenakan 0,5% apabila harta yang dilaporkan 

dibawah 10 miliar dan dikenakan 2% apabila harta yang dilaporkan diatas 

10 miliar. 

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 UU No. 11 tahun 2016, dikatakan 

bahwa “besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan uang 

tebusan”. Dijelaskan pula dalam ayat 2 bahwa dasar pengenaan uang 

tebusan, dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 
 

sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai harta yang 

dimaksud tersebut dihitung berdasarkan selisih nilai harta dikurangi utang. 

Berkaitan dengan ketentuan diatas bisa disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sudah sesuai dengan 

UU No. 11 tahun 2016. Hal tersebut lantaran apa yang disampaikan 

narasumber sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang. 

Selain itu, pihak Kanwil I juga menegaskan bahwa seluruh ragkaian 

kegiatan Tax Amnesty memang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-

Undang. 

c) Tata Cara Pengungkapan Harta dan Sanksi Tax Amnesty 

Salah satu prinsip yang harus dimiliki dalam pemungutan pajak adalah 

kejelasan (certainty) (Smith, dalam Waluyo 2013). Kejelasan tersebut 

salah satunya dalah bagaimana tata cara pembayarannya. Prinsip inilah 

yang juga diterapkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan Tax 

Amnesty sebagai salah satu kebijakan pajak dengan menerbitkan UU No. 

11 tahun 2016. Selain itu, menurut Silitonga (dalam Rahayu, 2013: 330), 

agar Tax Amnesty berhasil juga diperlukan penegakan hukum secara tegas 

dan konsisten terhadap pelanggar hukum, khususnya di bidang perpajakan. 

Penegakan hukum diperlukan untuk menindaklanjuti image yang telah 

dibangun pada saat sosialisasi bahwa Tax Amnesty ini adalah kesempatan 

akhir bagi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh. Secara 

jangka panjang penegakan hukum ini diharapkan dapat menjaga kepatuhan 

Wajib Pajak di kemudian hari. Pemerintah juga sadar akan hal ini, untuk 
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itulah dikeluarkan peraturan mengenai sanksi bagi Wajib Pajak yang 

masih belum melaporkan seluruh hartanya pasca pelaksanaan Tax 

Amnesty. 

Secara umum tata cara pengungkapan dan sanksi Tax Amnesty sudah 

diatur dalam UU No. 11 tahun 2016 dan pihak Kanwil DJP Jawa Timur 

selaku pelaksana Tax Amnesty juga sudah menjalankan kewajibannya 

sesuai dengan amanat Undang-Undang. Tata cara yang dimaksud adalah 

mengisi Surat Pernyataan serta membawa lampiran-lampiran keterangan 

harta yang mendukung untuk kemudian dibawa ke KPP terdaftar atau 

Kanwil terdekat. Sedangkan untuk sanksinya ditetapkan kenaikan sebesar 

200% bagi yang ikut Tax Amnesty namun tidak jujur dalam pengisian 

hartanya dan sanksi sesuai peratutan perundang-undangan perpajakan bagi 

yang tidak ikut Tax Amnesty namun ditemukan harta yang belum 

dilaporkan dikemudian hari. 

Berikut adalah hasil triangulasi dari evaluasi pelaksanaan Tax Amnesty 

di Kanwil DJP Jawa Timur dengan Undang-Udang Nomor 11 tahun 2016 

tentang pengampunan pajak: 

Tabel 3. Hasil Triangulasi Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty di 

Kanwil DJP Jawa Timur dengan UU No. 11 tahun 2016 

Indikator Kanwil I Kanwil II Kanwil III Hasil 

Subjek Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Objek Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Tarif Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Penghitungan 

Uang Tebusan 
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 
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Tata Cara 

Pengungkapan 

Harta 

Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Sanksi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Sumber : Diolah Penulis (2018) 

 

4. Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty Sesuai dengan Asas Adam Smith 

a) Asas Equality 

Equaity merujuk pada arti kesetaraan, apabila ditarik ke dalam sistem 

perpajakan berarti pemungutan pajak harus dipungut secara adil dan 

merata, dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan sesuai 

dengan manfaat yang akan diterima Wajib Pajak (Smith dalam Waluyo, 

2011: 13). Selain itu, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap 

Wajib Pajak. Asas keadilan dalam dalam prinsip perundang-undangan 

perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, 

walaupun keadilan itu sangat relatif. Artinya bahwa pengenaan pajak itu 

harus sama bagi Wajib Pajak dengan kondisi yang sama pula. Sebagai 

salah satu kebijakan pajak, pelaksanaan Tax Amnesty juga harus memenuhi 

asas ini.  

Peneliti menggunakan asas ini untuk menilai sejauh mana keadilan 

dalam pelaksanaa Tax Amnesty diterapkan, khususnya oleh Kanwil DJP 

Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa 

pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sudah memenuhi 

asas equality. Hal tersebut didasarkan bahwa semua Wajib Pajak yang 

mengikuti Tax Amnesty baik di Kanwil I, II, maupun III sudah 
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menanggung kewajiban dan hak yang sama dalam kondisi yang sama. 

Selain itu Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty di lingkup Kanwil 

DJP Jawa Timur juga sudah merasa adil karena yakin bahwa setiap 

penetapan kebijakan pasti sudah diperhitungkan secara matang oleh 

pemerintah.   

Khusus untuk Wajib Pajak yang mengalami keadaan diluar kekuasaan 

(Force Majour) memang tidak mendapat fasilitas khusus. Hal tersebut 

memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang karena 

memang mengikuti Tax Amnesty adalah sebuah pilihan, bukan merupakan 

kewajiban seperti layaknya membayar pajak. Sebagai gantinya, 

pemerintah memberlakukan kebijakan Tax Amnesty selama 9 bulan agar 

benar-benar dimanfaatkan dengan baik bagi Wajib Pajak yang ingin 

mengikutinya. Sehingga dengan ada atau tidaknya fasilitas bagi mereka 

yang mengalamai Force Majour bukan merupakan indikator untuk menilai 

keadilan dari Tax Amnesty 

b) Asas Certainty 

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga 

pemungutan tersebut menjadi jelas dan tidak ambigu tentang berapa 

jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus 

dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya. Selain itu asas ini juga 

memberikan jaminan bahwa pelanggar peraturan perpajakan akan dikenai 

sanksi. Akan tetapi, asas ini juga memberikan batasan kepada pemungut 
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pajak, dalam hal ini negara, agar tidak menyalahgunakan wewenangnya 

dalam memungut pajak (Smith dalam Waluyo, 2011: 13). 

Peneliti menggunakan asas ini untuk menilai seberapa efektif 

sosialisasi yang diberikan Kanwil DJP Jawa Timur selaku pelaksana Tax 

Amnesty kepada Wajib Pajak selaku peserta Tax Amnesty. berdasarkan 

hasil penelitian, ketiga narasumber dari Kanwil DJP Jawa Timur sepakat 

bahwa sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, namun tidak 

menjamin bahwa semua Wajib Pajak mengerti dan memahami aturan Tax 

Amnesty sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016. Hal tersebut terbukti 

dengan pernyataan dari Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty karena 

mengira bahwa program ini adalah wajib, padahal sebenarnya tidak. 

Sehingga menimbulkan gagal paham pada Wajib Pajak tersebut. Disisi 

lain, ada Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty dikarenakan 

memang tidak pernah mendapat sosialisasi terkait kebijakan tersebut. 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur belum memenuhi 

asas certainty. Apabila didasarkan pada asas ini, seluruh ketentuan di 

Undang-Undang harus dapat diketahui dan dipahami secara jelas bagi 

seluruh Wajib Pajak. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, masih ada 

beberapa Wajib Pajak yang belum memahami dan bahkan tidak 

mengetahui ketentuan tentang Tax Amnesty. 

c) Asas Convenience of payment 

Asas ini mengharuskan pajak dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib 
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Pajak sehingga semaksimal mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. 

Disisi lain, Rosdiana dan Tarigan (2005 : 133) juga menjelaskan bahwa 

asas convenience of payment tidak hanya mengharuskan pajak dipungut 

pada saat yang tepat, tapi juga harus memiliki waktu jatuh tempo yang 

tepat, sehingga Wajib Pajak memiliki jangka waktu pembayaran yang 

cukup. Selain itu, asas convenience of payment juga mengharuskan adanya 

kemudahan dan kesederhanaan dalam teknis pembayaran pajak. 

Peneliti menggunakan asas ini untuk menilai apakah memang 

pelaksanaan Tax Amnesty pada 2016-2017 lalu sudah dilaksanakan pada 

saat yang tepat dan apakah sudah diterapkan dengan prinsip kemudahan 

bagi Wajib Pajak. Hasil wawancara dengan ketiga narasumber di Kanwil 

DJP Jawa Timur peneliti mendapat kesimpulan bahwa Tax Amnesty pada 

2016-2017 lalu belum dilaksanakan pada saat yang tepat. Hal tersebut 

lantaran pada saat itu ekonomi Indonesia sedang melemah dan apabila 

dilihat dari segi perpajakan seharusnya penghasilan atas harta dipungut 

pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan bukan seperti Tax 

Amnesty yang memungut harta atas penghasilan-penghasilan terdahulu. 

Disisi lain, ketiga narasumber dari Kanwil dan Wajib Pajak yang 

mengikuti Tax Amnesty sepakat bahwa keseluruhan prosedur Tax Amnesty 

tidak ada yang memberatkan. Jatuh tempo pembayaran uang tebusan 

selama 9 bulan juga dinilai sudah cukup tepat mengingat bahwa sosialisasi 

kebijakan ini dilakukan secara mendadak hanya beberapa bulan sebelum 

pelaksanaan. Walaupun begitu, secara keseluruhan pelaksanaan Tax 
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Amnesty pada tahun 2016-2017 belum memenuhi asas convenience of 

payment dikarenakan pelaksanaanya pada saat yang kurang tepat. 

d) Asas Efficiency 

Pajak harus dipungut dengan biaya yang seminimal mungkin agar 

besarnya pajak yang dipungut lebih besar dibanding dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak (Smith dalam Waluyo, 

2011: 13). Efisiensi biaya ini tidak hanya dikhususkan bagi fiskus saja, 

tapi juga bagi Wajib Pajak. Biaya yang dikeluarkan fiskus biasa disebut 

dengan administrative cost, sedangkan biaya bagi Wajib Pajak biasa 

disebut dengan compliance cost. Tujuan dari penerapan asas ini adalah 

agar perekonomian Wajib Pajak tidak terganggu dan pajak dapat 

memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan 

dengan beban yang dipikulnya. 

Peneliti menggunakan asas ini untuk menilai apakah dengan adanya 

Tax Amnesty lebih menguntungkan bagi pihak fiskus dan Wajib Pajak jika 

dibandingkan tidak ada kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

dari ketiga narasumber Kanwil DJP Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa 

Tax Amnesty sangat menguntungkan karena selain menambah penerimaan 

secara signifikan, Tax Amnesty juga dapat mengehemat anggaran Kanwil 

untuk biaya pemeriksaan Wajib Pajak yang belum patuh. Walaupun pihak 

Kanwil mengeluarkan biaya untuk sosialisasi dan kampanye Tax Amnesty, 

namun hasil yang didapat jauh melebihi biaya yang dikeluarkan. 

Disisi lain, bagi Wajib Pajak dengan adanya Tax Amnesty juga 
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memberikan keuntungan tersendiri baik dari segi finansial, waktu, dan 

psikologi. Dari segi finansial, jelas tarif tebusan atas harta yang belum 

dilaporkan sangat kecil apabila dibandingkan dengan sanksi administrasi 

apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan. Dari segi waktu juga 

memberikan keuntungan karena dengan mengikuti Tax Amnesty Wajib 

Pajak tidk perlu lagi melakukan banding atau keberatan atas pajak yang 

dirasa tinggi tarifnya. Dan yang terakhir dari sisi psikologi, dengan adanya 

Tax Amnesty tentunya memberikan rasa ketenangan tersendiri atas harta 

yang belum dilaporkan dibandingan dengan mereka yang tidak ikut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty memenuhi asas efficiency 

baik bagi Kanwil DJP Jawa Timur selaku penyelenggara maupun bagi 

Wajib Pajak sebagai peserta. 

Berikut adalah hasil triangulasi dari evaluasi pelaksanaan Tax Amnesty 

di Kanwil DJP Jawa Timur dengan Asas Adam Smith: 

Tabel 4. Hasil Triangulasi Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty di 

Kanwil DJP Jawa Timur dengan Asas Adam Smith 

Asas  Kanwil I Kanwil II Kanwil III Wajib 

Pajak 

Hasil 

Equality Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Certainty 
Belum 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

Convenience 

of payment 

Belum 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Belum 

Terpenuhi 

Efficiency Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Sumber : Penulis (2018) 
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5. Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri 

Sebagai suatu kebijakan pajak, Tax Amnesty diharapkan dapat 

memberikan dampak kepada kepatuhan maupun penerimaan pajak. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Devano dan Rahayu (2006 : 137) yang 

menyebutkan bahwa Tax Amnesty bertujuan untuk memberikan tambahan 

penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh 

menjadi Wajib Pajak yang patuh. Kepatuhan Wajib Pajak menurut 

Nasucha (dalam Rahayu, 2013 :139)  dapat dibedakan menjadi empat 

jenis, dan salah satunya adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya Tax Amnesty dapat meningkatkan jumlah Wajib 

Pajak yang mendaftarkan diri di Kanwil DJP Jawa Timur secara 

signifikan. Hal tersebut terlihat dari kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar 

pada periode akhir tahun 2015 sebelum pelaksanaan Tax Amnesty sampai 

akhir tahun 2017 setelah pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa 

Timur I sebesar 88.357, Kanwil DJP Jawa Timur II sebesar 164.423, dan 

Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar 275.611. Ketiga narasumber dari 

masing-masing Kanwil sepakat bahwa kenaikan tersebut bukan hanya 

karena faktor Tax Amnesty saja. Ada beberapa faktor lain yang mendukung 

peningkatan tersebut yaitu: 

1) Ekstensifikasi atau pencarian potensi Wajib Pajak baru 

2) Wajib Pajak angkatan baru yang baru memperoleh penghasilan 
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3) Adanya upaya penegakan hukum  

Walaupun bukan menjadi satu-satunya faktor pendorong, namun 

dengan adanya Tax Amnesty terbukti meningkatkan antusias bagi Wajib 

Pajak untuk mendaftarkan diri. Bagi mereka yang memahami tentu tidak 

akan melewatkan kesempatan yang bisa jadi hanya dilakukan sekali saja 

oleh pemerintah. Tax Amnesty memang sudah berakhir, namun pihak 

Kanwil DJP Jawa Timur tetap melakukan upaya untuk menambah Wajib 

Pajak baru dengan cara ekstensifikasi, sosialisasi, serta edukasi bagi Wajib 

Pajak yang sudah terdaftar agar tetap patuh membayar pajak. 

b) Kepatuhan dalam Menghitung Pajak Terutang 

Menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2013 :139) menyatakan bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi salah satunya dari kepatuhan 

dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Akan tetapi 

dalam prakteknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 

self assesstemnt sistem. Dimana dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya, Wajib Pajak menghitung sendiri berapa besarya pajak yang 

harus dibayarkan. Hal tersebut tentu tidak bisa diidentifikasi secara khusus 

oleh pihak Kanwil selaku pemungut pajak tentang jumah pasti Wajib Pajak 

yang patuh menghitung pajak terutangnya.  

Peneliti sebenarnya ingin melihat dampak Tax Amnesty terhadap 

kepatuhan dalam membayar pajak tersebut. Akan tetapi dikarenakan ketiga 

Kanwil DJP Jawa Timur tidak melakukan pencatatan atas jenis kepatuhan 

tersebut, maka peneliti tidak dapat menganalisisnya. Hal tersebut lantaran 
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pihak Kanwil hanya melakukan pencatatan atas kepatuhan mendaftarkan 

diri dan melaporkan SPT. Sehingga hanya dua kepatuhan tersebut yang 

dapat peneliti analisis dampaknya atas pelaksanaan kebijakan Tax 

Amnesty. 

c) Kepatuhan dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) 

Salah satu jenis kepatuhan yang dapat diidentifikasi pertumbuhannya 

oleh fiskus adalah kepatuhan dalam melaporkan SPT. Tidak semua Wajib 

Pajak yang terdaftar diwajibkan untuk melaporkan SPT. Hanya Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diwajibkan 

melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap tahun jumlah Wajib Pajak yang 

wajib lapor SPT di Kanwil DJP Jawa Timur sering berubah. Dengan 

adanya Tax Amnesty tentunya diharapkan akan terjadi peningkatan 

kepatuhan dalam melaporkan SPT karena dihapuskannya seluruh sanksi 

bagi mereka yang selama ini belum patuh. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty 

ternyata tidak membantu memenuhi target Wajib Pajak patuh melaporkan 

SPT pada tahun berjalan di Kanwil DJP Jawa Timur. Hal tersebut dapat 

terlihat dari realisasi Wajib Pajak yang melaporkan SPT masih jauh 

dibawah target yang ditetapkan. Memang pada tahun 2017 Kanwil II 

pencapaiannya melebihi target, namun untuk Kanwil I dan III masih belum 

memenuhi. Disisi lain, pada tahun 2017 terlihat ada penurunan terget yang 

ditetapkan daripada tahun 2016 lantaran pada tahun tersebut terjadi 
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cleansing data oleh pihak DJP pusat. Cleansing data yang dimaksud adalah 

penghapusan data-data Wajib Pajak yang sudah tidak valid karena 

berbagai hal, misalnya mempunyai 2 NPWP atau memang sudah tidak 

diwajibkan melaporkan SPT. Sehingga secara otomatis jumlah Wajib 

Pajak yang wajib melaporkan SPT akan berkurang. 

Walaupun tidak membantu pencapaian target kepatuhan dalam tahun 

berjalan, namun Tax Amnesty memiliki dampak positif untuk kepatuhan 

jangka panjang. Dengan banyaknya Wajib Pajak yang mengikuti Tax 

Amnesty, maka semakin banyak pula bank data Wajib Pajak yang 

diperoleh oleh Kanwil DJP Jawa Timur. Bank data tersebut akan 

digunakan untuk proses intensifikasi atau penggalian potensi objek pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Devano (2006), bahwa dengan adanya Tax Amnesty 

diharapkan dapat mendorong kepatuhan di masa yang akan datang. Selain 

melakukan intensifikasi, pihak Kanwil DJP Jawa Timur juga akan 

meningkatkan kepatuhan di masa mendatang dengan melakukan langkah-

langkah lain yaitu:  

1) Ekstensifikasi untuk penambahan atau pencarian Wajib Pajak baru 

2) Kehumasan seperti sosialisasi dan kampanye untuk mengingatkan 

Wajib Pajak melaporkan SPT 

3) Penegakan hukum melalui penagihan, pemeriksaan, serta 

penyidikan 
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6. Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak 

a) Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Peningkatan Basis 

Pajak  

Pada dasarnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti tarif pajak, jumlah Wajib Pajak, dan basis pengenaan pajak. 

Jumlah Wajib Pajak dan basis pengenaan pajak adalah satu kesatuan dan 

diistilahkan dengan basis pajak (Prasetyo, 2017 :8). Basis pengenaan pajak 

di dunia hingga saat ini seperti yang dimuat dalam tax-

bases.kurikulum.org, dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: 

Penghasilan dan Bisnis (Income and Bussiness), Konsumsi (Consumption) 

dan Kekayaan (Wealth). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa basis pajak 

yang tercatat oleh Kanwil DJP Jawa Timur hanya berfokus pada 

peningkatan jumlah Wajib Pajak. Sedangkan peneliti bermaksud menilai 

berapakah peningkatan basis pajak secara keseluruhan baik itu jumlah 

Wajib Pajak maupun basis pengenaan pajak pasca pelaksanaan Tax 

Amnesty. Basis pengenaan pajak yang peneliti maksud seperti jumlah PPh 

dan PPN dari masing-masing harta yang dilaporkan dalam Tax Amnesty.  

Hal tersebut lantaran memang dari Kanwil DJP Jawa Timur tidak 

melakukan pencatatan khusus secara terperinci. Selain itu, aplikasi 

pengolah data Tax Amnesty juga tidak dapat diakses kembali oleh Kanwil 

sehingga hanya dapat dinilai basis pajak dari segi peningkatan jumlah 

Wajib Pajak saja. 
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b) Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak  

Tax Amnesty selain diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan juga 

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak Devano dan Rahayu 

(2006 : 137). Bahkan di berbagai negara yang telah melaksanakan Tax 

Amnesty, diterima pandangan bahwa pengampunan pajak merupakan 

bagian dari program kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan 

pendapatan negara dalam jangka pendek (Alm, 1998). Hal ini sesuai 

dengan pembahasan sebelumnya bahwa salah satu latar belakang 

pelaksanaan Tax Amnesty adalah meningkatkan penerimaan negara demi 

terciptanya stabilitas nasional. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Tax Amnesty turut 

mendorong peningkatan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur. 

Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak di Kanwil DJP 

Jawa Timur secara umum belum mencapai target. Memang hanya Kanwil 

III saja yang pada tahun 2017 tercapai 100% lebih, tetapi untuk Kanwil I 

dan II masih belum mencapainya. Hal ini membuktikan bahwa dengan 

adanya Tax Amnesty tidak menjamin bahwa penerimaan pajak akan 

tercapai maksimal. 

Disisi lain, dengan adanya Tax Amnesty juga memberikan dampak 

positif bagi Kanwil DJP Jawa Timur yaitu bertambahnya bank data dari 

Wajib Pajak yang mengikutinya. Bank data tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai penggalian potensi objek pajak yang akan mendorong 

kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan, maka secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai 

dengan penelitian dari Fermana (2014) bahwa kepatuhan Wajib Pajak 

berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan. Sehingga 

apabila kepatuhan pajak di masa yang akan datang meningkat, maka 

penerimaan pajak juga akan meningkat. Selain menggunakan bank data, 

Kanwil DJP Jawa Timur juga melakukan upaya-upaya lain untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dengan cara: 

1) Sosialisasi dan edukasi bagi Wajib Pajak yang sudah patuh, terkait 

dengan pentingnya penerimaan pajak bagi negara   

2) Peningkatan pelayanannya dari waktu ke waktu agar Wajib Pajak 

merasa nyaman 

3) Bagi Wajib Pajak yang belum patuh akan dilakukan penegakan 

hukum mulai dari penyidikan hingga sampai ke pengadilan. 

c) Evaluasi Alokasi Penerimaan Pajak dari Tax Amnesty 

Secara umum memang latar belakang pelaksanaan Tax Amnesty adalah 

mendorong repatriasi dan meningkatkan penerimaan. Disisi lain, peneliti 

juga tertarik untuk melihat apakah ada alokasi khusus yang diprioritaskan 

oleh pemerintah sehingga menerapkan kebijakan Tax Amnesty. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Ngadiman dan Huslin (2015) yang 

menyatakan bahwa penerimaan hasil Tax Amnesty harus dikelola secara 

transparan dan dialokasikan sesuai dengan prinsip keadilan agar tercipta 

kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 

ternyata tidak ada alokasi khusus untuk sektor tertentu atas dana hasil Tax 
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Amnesty. Dana tersebut pada akhirnya akan masuk ke kantong APBN 

bersama sumber penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin negara seperti sektor pendidikan, kesehatan, subsidi, 

infrastuktur, dan sebagainya. 

Walaupun tidak ada alokasi secara khusus, namun penggunaan dana 

Tax Amnesty tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengikuti 

Tax Amnesty bahwa dengan adanya kejelasan dana pajak untuk apa saja, 

maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Apabila kepercayaan masyarakat meningkat, otomatis meningkatkan pula 

kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa apabila pemerintah menggunakan dana Tax Amnesty 

tidak sesuai dengan alokasi dan tidak memberikan manfaat bagi 

masyarakat, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Secara umum pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur sudah 

baik. Hal ini ditandai dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Akan 

tetapi, apabila dievaluasi dari asas Adam Smith, pelaksanaan Tax Amnesty 

di Kanwil DJP Jawa Timur hanya memenuhi dua dari empat asas yang 

berlaku. Asas yang terpenuhi adalah equality dikarenakan dalam 

pelaksanaanya pihak Kanwil sudah memberikan keadilan bagi seluruh 

peserta Tax Amnesty dan asas efficiency dikarenakan dengan adanya Tax 

Amnesty dapat menghemat biaya proses perpajakan baik bagi Kanwil 

maupun Wajib Pajak. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi selama 

pelaksanaan Tax Amnesty adalah certainty karena masih ada beberapa 

Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan Tax Amnesty dan 

convenience of payment karena Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 lalu 

dilaksanakan pada saat yang kurang tepat. 

2. Pelaksanaan Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur tidak berdampak 

secara maksimal terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Terbukti dari 

hasil penelitian, dengan adanya Tax Amnesty tidak dapat membantu 
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Kanwil DJP Jawa Timur mencapai target Wajib Pajak yang lapor SPT 

dan penerimaan pajak pada tahun berjalan. Walaupun begitu, dengan 

adanya Tax Amnesty secara otomatis akan menambah bank data dari 

Wajib Pajak yang bermanfaat untuk penggalian potensi perpajakan di 

masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Tax Amnesty tidak memberikan dampak maksimal terhadap kepatuhan 

dan penerimaan jangka pendek tetapi berpotensi untuk meningkatkan 

kepatuhan dan penerimaan pajak pada jangka panjang. 

 

B. Keterbatasan 

Sebuah penelitian yang dilakukan pasti memiliki keterbatasan yang dihadapi, 

tidak terkecuali penelitian ini. Keterbatasan yang pertama dalam penelitian ini 

adalah tidak diperolehnya data secara spesifik tentang peningkatan basis pajak apa 

saja yang terjadi di Kanwil DJP Jawa Timur pasca pelaksanaan Tax Amnesty. Hal 

tersebut dikarenakan pihak Kanwil tidak melakukan pencatatan secara spesifik 

mengenai basis pajak yang diperoleh dan aplikasi yang digunakan untuk 

mengolah data hasil Tax Amnesty sudah tidak bisa diakses kembali. 

Keterbatasan yang kedua adalah tidak diperolehnya data potensi kepatuhan 

maupun penerimaan pajak pasca pelaksanaan Tax Amnesty. Hal tersebut 

dikarenakan untuk mengukur potensi baik kepatuhan maupun penerimaan pajak, 

pihak Kanwil tidak bisa melakukannya sendiri dan harus melakukan kerjasama 

dengan instansi lain seperti Badan Statistik. Sehingga diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat melakukan kerjasama dengan Badan Statistik agar memperoleh 
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data secara pasti berapa potensi kepatuhan dan penerimaan pajak pasca 

pelaksanaan Tax Amnesty. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu 

Kanwil DJP Jawa Timur diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara efektif 

dan maksimal apabila di masa mendatang diterapkan kembali Tax Amnesty atau 

kebijakan yang sejenis. Tentunya diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak 

seperti kecamatan atau kelurahan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat 

diketahui oleh seluruh masyarakat. Selain itu, bank data yang diperoleh dari 

Wajib Pajak peserta Tax Amnesty diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Kanwil 

DJP Jawa Timur dengan baik dan maksimal agar peningkatan kepatuhan dan 

penerimaan jangka panjang dapat tercapai. 
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