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ABSTRAK 
 

  
Muhammad Syafiq, 2019, Keadilan Amnesti Pajak Berdasarkan Sudut  Pandang 
Wajib Pajak Berpenghasian Ganda, Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak.,  
Dr. M. Achsin., S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.. 108+ xv 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan kebijakan amnesti pajak 
dari sudut pandang Wajib Pajak yang memiliki pendapatan ganda. Wajib Pajak 
dengan pendapatan ganda yang dimaksud adalah karyawan yang memiliki usaha 
sebagai tambahan penghasilan. Informan penelitian ini berjumlah lima orang. 
Informan terdiri dari karyawan BUMN yang memiliki usaha di luar penghasilan 
sebagai karyawan dan PNS yang memiliki usaha di luar penghasilan sebagai 
karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus 
dengan paradigma interpretif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
wawancara dengan teknik analisis data model Miles dan Hubberman (1992) yang 
disesuaikan dengan teori Keadilan John Rawls (1971).  

Hasil dari penelitian ini adalah keadilan amnesti pajak jika disesuaikan 
dengan dua teori keadilan menurut John Rawls. Keadilan menurut Rawls (1971) 
yang pertama adalah kebebasan hak dan kewajiban yang harus sama, keadilan 
yang kedua memiliki arti bahwa amnesti pajak tidak harus dilakukan oleh seluruh 
wajib pajak namun hasil dari amnesti pajak harus didistribusikan secara merata, 
hasil penelitian yang ketiga tentang arti keadilan sendiri yang dilihat dari aspek 
jangka pendek bahwa penerapan amnesti pajak memang bisa dikatakan tidak adil, 
namun jika dilihat dari aspek jangka panjang maka kebijakan amnesti pajak secara 
objektif ini dirasa adil karena pemerintah sebagai pemegang aturan memaksa 
secara halus dalam arti, wajib pajak yang tidak patuh dipaksa memikul kewajiban 
yang sama namun tidak terlihat memaksa di mata masyarakat. Memaksa secara 
halus dalam hal ini Wajib Pajak yang tidak patuh secara sadar dan ikhlas 
melaporkan kewajibannya ke kantor pajak bukan karena keterpaksaan.  
 

Kata Kunci : Amnesti Pajak, Wajib Pajak, Penghasilan Ganda, Studi Kasus. 
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ABSTRACT 
 
 

Syafiq, Muhammad. Master Program in Accounting, Faculty of Econmics and 
Business, Universitas Brawijaya. 2019. The Fairness of Tax Amnesty from the 
Perspective of Multiple Income Taxpayers, Head of Advisory Commision; Prof. 
Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. Member of Advisory Commision: Dr. M. Achsin., 
S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.. 108+ xv 
 

 
This case study uses interpretive paradigm to determine the fairness of tax 

amnesty policy from the perspective of taxpayers with multiple incomes; they are 
employees who own a business that generate additional income. The Informant of 
this study are five people who work in State-Owned Enterprises and government 
offices and at the same time run businesses. The data of this study was collected 
through interviews and analyzed using the model of Milles and Huberman (1992) 
adjusted with John Rawls’s Justice Theory (1971). 

The results of this study is tax amnesty fairness as adjusted with two justice 
theories of John Rawls, in which, first, freedom of right and obligation must be equal 
and, second, tax amnesty does not necessarily apply to all taxpayers, but the 
outcome of such amnesty must be fairly distributed. The third result of the research 
about the meaning of justice in short term aspect this policy is objectively fair 
because the government subtly enforce the law. Non-compliant taxpayers are given 
the same obligations, but they are not compelling in the eyes of the public. The 
subtle insistence makes non-compliant taxpayers consciously and sincerely report 
their obligations to the tax office without any compulsion. 
 
Keyword : Tax Amnesty, Taxpayers, Double Income, Case Studies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir, kinerja penerimaan pajak Indonesia belum 

memuaskan. Tercatat dalam satu dekade (kecuali tahun 2008), Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) masih belum berhasil mencapai target penerimaan pajak. Rasio 

penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia dengan angka 10,7% masih tergolong rendah 

jika dibandingkan dengan negara lain. Pencapaian ini masih di bawah Thailand 

(16,5%), Malaysia (14,3%), Fhilipina (13,6%), Amerika Serikat (11,4%), Australia 

(22,2%), Uni Eropa (19,0%) dan negara-negara dengan penghasilan menengah ke 

bawah yang rata-rata memiliki tax ratio 17% (International Monetary Fund dan World 

Bank, 2010). 

 

Gambar 1.1 Diagram Perbandingan Tax Ratio berbagai Negara 
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Kondisi tersebut diperparah dengan perkembangan perekonomian negara 

yang saat ini sedang mengalami krisis memilukan. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut, dibuktikan dengan fakta yang dipublikasikan oleh World Bank dalam 

laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) yang dibacakan perwakilan World Bank 

Indonesia Rodrigo A. Chaves (economy.okezone.com, 2017) bahwa terdapat lima 

fakta tentang perekonomian Indonesia. Pertama, belanja konsumsi bertumbuh, 

namun tidak secepat beberapa tahun yang lalu. Kedua, volume jumlah barang 

ekspor dan import menurun hingga 14,4% dibanding tahun sebelumnya. Ketiga, 

minyak dan gas juga turun sampai 42%. Keempat, batu bara menurun 26,5% dan 

kelima, minyak sawit turun sampai 19,3%. Kelima fakta tersebut sangat nyata bahwa 

negara Indonesia membutuhkan asupan berupa penerimaan, dalam hal ini adalah 

pajak sebagai penyeimbang beberapa aspek yang sedang mengalami penurunan. 

Penerimaan pajak tahun 2016 hanya mencapai Rp 1.060 triliun atau 82% 

dari target. Meski demikian, target penerimaan pajak di APBN-P 2016 dinaikkan lagi 

4,7% dari target 2015 sebelumnya menjadi Rp 1.355 triliun. Sayangnya, hal tersebut 

tidak dibarengi dengan kinerja pemungutan pajak. Hingga bulan September akhir 

tahun 2016, realisasi pajak masih berkutat di angka Rp 792,4 triliun, meskipun lebih 

tinggi dibanding realisasi 2015 sebesar Rp 686,2 triliun. Fakta tersebut mengatakan 

target 2016 belum tercapai dan sulit tercapai tanpa perbaikan fundamental yang 

berkelanjutan. Rendahnya kinerja pemungutan pajak juga ditunjukkan dengan 

kemampuan memungut potensi pajak yang ada (tax coverage ratio) yang masih 

berkisar pada angka 59% (Fiscal Affairs Department, 2011) 
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Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara 

Sumber : www.bps.go.id, 2017 Realisasi Penerimaan Negara (dalam milyar rupiah) 

Sumber Penerimaan 2012 
1)
 2013 

1)
 2014 

1)
 2015 

1)
 2016 

2)
 2017 

3)
 

            
      

I. Penerimaan Dalam Negeri     1.332.322,90 1.432.058,60 1.545.456,30 1.496.047,33 1.784.249,90 1.736.256,70 

            
      

  Penerimaan Perpajakan 980.518,10 1.077.306,70 1.146.865,80 1.240.418,86 1.539.166,20 1.495.893,80 

            
      

    Pajak Dalam Negeri 930.861,80 1.029.850,00 1.103.217,60 1.205.478,89 1.503.294,70 1.461.818,70 

      Pajak Penghasilan 465.069,60 506.442,80 546.180,90 602.308,13 855.842,70 784.726,90 

      Pajak Pertambahan Nilai 337.584,60 384.713,50 409.181,60 423.710,82 474.235,30 493.888,70 

      Pajak Bumi dan Bangunan  28.968,90 25.304,60 23.476,20 29.250,05 17.710,60 17.295,60 

      
Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan  

0 0 0 0 0 0 

      Cukai 95.027,90 108.452,00 118.085,50 144.641,30 148.091,20 157.158,00 

      Pajak Lainnya 4.210,90 4.937,10 6.293,40 5.568,30 7.414,90 8.749,60 

    Pajak Perdagangan Internasional  49.656,30 47.456,60 43.648,10 34.939,97 35.871,50 34.075,10 

      Bea Masuk 28.418,40 31.621,30 32.319,10 31.212,82 33.371,50 33.735,00 

      Pajak Ekspor 21.237,90 15.835,40 11.329,00 3.727,15 2.500,00 340,10 

            
      

  Penerimaan Bukan Pajak 351.804,70 354.751,90 398.590,50 255.628,48 245.083,60 240.362,90 

            
      

    Penerimaan Sumber Daya Alam 225.844,00 226.406,20 240.848,30 100.971,87 90.524,30 80.273,90 

    Bagian laba BUMN 30.798,00 34.025,60 40.314,40 37.643,72 34.164,00 38.000,00 

    Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 73.458,50 69.671,90 87.746,80 81.697,43 84.124,00 84.430,70 

    Pendapatan Badan Layanan Umum 21.704,30 24.648,20 29.681,00 35.315,46 36.271,20 37.658,30 

II. Hibah         5.786,70 6.832,50 5.034,50 11.973,04 1.975,20 1.372,70 

  Jumlah         1.338.109,60 1.438.891,10 1.550.490,80 1.508.020,37 1.786.225,00 1.737.629,40 

http://www.bps.go.id/
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Permasalahan yang pelik dan target yang semakin naik. Pada saat yang 

bersamaan muncul sebuah wacana kebijakan reformasi perpajakan yang dianggap 

jalan satu-satunya yang bisa ditempuh dalam keadaan genting tersebut. Seakan 

menemukan cara cepat dalam menghadapi masalah target dan realisasi pajak, 

seakan mendapat oase di padang pasir yang panas. Wacana reformasi perpajakan 

yang sedang hangat dibicarakan tersebut dikenal dengan amnesti pajak. Pemikiran 

tersebut masih sebatas wacana namun gaung riuhnya sudah sampai di semua 

kalangan. Amnesti pajak berhasil menyita perhatian publik. Sejatinya amnesti pajak 

bukan kebijakan yang baru, namun ide amnesti pajak layak untuk dicermati dan 

dikaji karena kompleksitas dan kerumitan penerapan amnesti pajak itu sendiri 

mengurai pro dan kontra. Amnesti pajak bukan tentang kebijakan baik atau buruk, 

melainkan belum ada fakta penelitian yang empirik bahwa kebijakan ini dijamin pasti 

berhasil. 

Hasil penelitian International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa 

peluang keberhasilan dan kegagalan penerapan amnesti pajak cukup berimbang 

(Baer dan Borgne, 2008). Kisah keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan amnesti 

pajak patut diperhatikan dengan seksama. Negara maju seperti Irlandia, pada tahun 

1988 berhasil memperoleh US$ 750 juta, jauh dari target yang mereka pasang saat 

menggulirkan amnesti pajak yaitu US$ 50 juta; Italia meneguk dana amnesti pajak 

US$ 12 miliar melalui dua kali program amnesti pajak; Amerika Serikat yang 

mengadakan amnesti pajak di 41 negara bagian, mendapatkan tambahan dana 

sebesar US$ 5,3 miliar. 

Cerita berbeda datang dari negara-negara berkembang. Das Gupta dan 

Mohkerjee (1995) menemukan fakta bahwa amnesti pajak di India tidak berhasil 

meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Persoalan terbesar yang 
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dihadapi negara berkembang adalah lemahnya administrasi perpajakan. Akibatnya, 

data akurat yang dimiliki otoritas pajak sangat terbatas serta tingginya ketidakpastian 

hukum hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil yang 

berbeda dari amnesti pajak di negara maju dan negara berkembang, seharusnya 

menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dengan amnesti 

pajak. Target penerimaan yang selalu dikerek tinggi menimbulkan kesan Indonesia 

ambisius dan tidak realisistis dengan kondisi masyarakatnya. 

Pemerintah sangat giat dalam meningkatkan sektor pajak demi 

keberlangsunan kehidupan negara. Sisi yang lain, lepas dari kesadaran dan 

solidarisme Nasional, masyarakat cenderung ingin meloloskan diri dari setiap 

kewajiban-kewajiban pajak. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari hambatan-

hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya 

dengan struktur ekonomi suatu negara. Berkembangnya intelektual dan moril 

masyarakat serta dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri membuat aliran-aliran 

di tengah masyarakat juga turut berbicara; apabila pendapat umum tidak begitu 

menyetujui suatu kebijakan pajak tertentu, pasti tidak mudah pelaksanaan 

pemungutan pajak tersebut (Soemitro, 1998). 

Pelaksanaan amnesti pajak menimbulkan beberapa pemikiran serta sudut 

pandang masyarakat. Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan 

pra penelitian untuk memperjelas bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan guna 

mengetahui pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah. Pra 

penelitian dilakukan dengan menggunakan satu pertanyaan kepada beberapa 

informan yang nantinya akan diulas lebih lanjut di bab pembahasan. “Bagaimana 

menurut pandangan para informan terkait penerapan kebijakan reformasi amnesti 

pajak?”. 
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Hasil dari pra penelitian adalah sebagian besar dari mereka merasa amnesti 

pajak sulit untuk dikatakan adil. Tujuan semula amnesti pajak adalah untuk 

menjaring wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri untuk 

direpatriasi ke dalam negeri. Saat kebijakan tersebut dimunculkan DJP masih belum 

punya akses ke mayoritas negara tempat harta disembunyikan. Kenyataannya 

sebagian besar harta yang di deklarasikan adalah harta wajib pajak yang berada di 

dalam negeri. Hal ini telah menjadi salah tujuan dari fokus semula karena banyak 

wajib pajak yang terpaksa mendeklarasikan hartanya bukan semata-mata karena dia 

tidak taat pajak, tapi karena kelupaan saat melakukan pengisian harta yang dimiliki 

di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tutur kepala regu pajak di perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditanya oleh Peneliti sebelum menentukan 

topik penelitian amnesti pajak. Selain itu dengan adanya deklarasi dalam negeri 

tersebut DJP justru kehilangan momentum untuk mengejar wajib pajak dalam negeri 

dengan ukuran kakap karena ketika dia mendeklarasikan hartanya maka dia 

dibebaskan dari dosa-dosa pajak. 

Pendapat kedua dikemukakan oleh akademisi PNS dalam bidang 

perpajakan, bahwa dalam amnesti pajak sulit untuk diwujudkan karena pemerintah 

memberikan ampunan kepada wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan 

pajaknya sesuai Undang-Undang. Artinya pemerintah memberikan perlakuan yang 

sama antara wajib pajak yang patuh dengan yang tidak patuh. Setelah memahami 

pendapat beberapa wajib pajak mengenai kebijakan amnesti pajak, kontra juga 

sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

amnesti pajak mengindikasikan dampak yang terjadi setelah diberlakukannya 

amnesti pajak.  
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Penelitian Malik dan Robert (1991) membahas mengenai tiga indikator 

keberhasilan ekonomi amnesti pajak yaitu kejujuran, pengampunan, dan audit. Hasil 

dari amnesti pajak ini bisa saja tidak berefek karena biaya yang dikeluarkan 

Pemerintah untuk melakukan audit ulang akan lebih besar. Ada kemungkinan 

ketidakjujuran dari wajib pajak untuk melaporkan terkait pembayaran di masa depan 

dari akibat tarif yang tinggi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang 

menurun. Hasil dari penelitian ini justru menunjukkan dampak negatif yaitu 25 (dua 

puluh lima) negara menerapkan penawaran amnesti pajak malah dimanfaatkan oleh 

wajib pajak nakal dengan memanfaatkan laporan lebih sedikit di masa depan dan 

melakukan penggelapan pajak. Amnesti pajak juga bisa digunakan sebagai 

permainan strategis antara pembayar pajak yang mendiskon masa depan 

pembayaran dari hukuman dan pemerintah yang menyeimbangkan biaya dan 

manfaat program amnesti (Ralph, Harald dan Hammes, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Andreoni (1991) juga menunjukkan bahwa 

ada dua keprihatinan utama tentang amnesti pajak yaitu yang pertama, tentang 

kecurangan yang bila tidak diantisipasi bisa meningkat dan mengurangi efisiensi 

sistem perpajakan. Kedua, kemungkinan yang terjadi bahwa amnesti pajak tidak 

adil. Amnesti pajak dapat menyebabkan makin banyak kecurangan akibat 

pandangan wajib pajak yang berharap akan ada lagi kebijakan amnesti pajak di 

masa depan sehingga bisa saja menyembunyikan harta yang sesungguhnya pada 

saat diberlakukannya amnesti pajak. Hal ini juga sebuah lahan yang baik untuk 

perusahaan asuransi atau konsultan untuk menawarkan jasanya karena wajib pajak 

yang ikut amnesti pajak karena mereka cenderung tergolong orang-orang yang 

menghadapi resiko berat akan ikut dan terpengaruh amnesti pajak dan 

membutuhkan bantuan.  
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Penelitian selanjutnya oleh Alm, et al. (2009) dilakukan masa transisi pajak di 

Federasi Rusia Tahun 1990an. Penelitian ini menemukan amnesti pajak di Rusia 

sama dengan amnesti pajak kebanyakan di berbagai negara yaitu tidak memberikan 

dampak signifikan jangka pendek maupun panjang. Banyak juga para wajib pajak 

yang taat tidak setuju dengan kebijakan amnesti pajak. Amnesti pajak bisa sukses 

apabila menginduksi individu atau perusahaan yang belum tergabung dalam 

kelompok pajak untuk berpartisipasi, lalu dengan memberi perluasan pelayaan, 

pendidikan tanggung jawab kepada wajib pajak, dan sanksi yang tegas pasca 

amnesti pajak untuk penegakan hukum. 

Penelitian yang telah dilakukan Mouloud (2015) memeriksa subjek amnesti 

pajak sebagai salah satu pendekatan pajak untuk penyesuaian bayangan 

perekonomian dan pertarungan memerangi penghindaran pajak dan meningkatkan 

pajak dalam jangka pendek dan istilah perluasan basis pajak untuk jangka panjang. 

Penemuan pada penelitian ini dikatakan bahwa untuk kesuksesan program amnesti 

pajak diperlukan pemerintahan yang efektif dan kredibel. Pemerintah juga 

seharusnya lebih memotivasi individu untuk lebih berpartisipasi dalam program 

amnesti, tujuannya supaya meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Penerapan 

tarif pajak yang rendah dapat berdampak positif pada efektivitas amnesti pajak 

karena mendidik wajib pajak atas tanggung jawab mereka dan tanggung jawabnya 

untuk melunasi hutang mereka.   

Tujuan yang ada pada amnesti pajak sebenarnya bisa berkembang, seperti  

yang ada pada tulisan Francisco dan Russo (2015) bahwa amnesti pajak dapat 

digunakan untuk mengurangi ukuran sektor informal dan mengidentifikasi 

pengusaha dan pekerja yang tidak berdokumen atau tidak memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). Fatih dan Eren (2011); Gerger dan Gunes (2012) menyatakan 
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bahwa amnesti pajak justru bisa mengikis tingkat kepatuhan yang selama ini telah 

baik karena kepercayaan wajib pajak yang sudah patuh terhadap kebijakan 

pemerintah semakin kecil. Kebijakan amnesti pajak yang dilakukan terus-menerus 

akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap sikap dan perilaku wajib 

pajak untuk jangka panjang. 

Amnesti pajak dirasa gagal fokus dari tujuan utama yaitu repatriasi. Hal ini 

sejalan dengan yang dikatakan dalam penelitian Darmayasa, et al. (2017) bahwa 

hasil dari penelitian mengatakan desain awal amnesti pajak adalah repatriasi yang 

inferior dalam pengembangan karakter wajib pajak. Kenyataannya logo amnesti 

pajak tidak hanya untuk kepentingan bersama, melainkan mengandung materialitas, 

kepentingan diri sendiri dan objek pengukuran kepuasan yang bersifat pribadi. Nilai 

religius, kejujuran, kesopanan, dan kerja sama digunakan dalam hierarki terbalik 

sebelum disebut sebagai logo amnesti pajak. Michael dan Louis (1993) juga pernah 

menyatakan bahwa amnesti pajak digunakan untuk mengumpulkan harta 

masyarakat secara nomplok (banyak) dan sebagai penangkal petir dalam menarik 

perhatian publik.  

Miguel (2017); Michael, et al. (2012); Tyas (2016) berpendapat bahwa 

sebaiknya amnesti pajak ini sungguh dipikirkan secara matang dampak dan tujuan 

jangka panjang. Waktu yang dibutuhkan dalam pemutusan kebijakan ini harus tepat 

serta mengevaluasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dan perlu penguatan 

penegakan hukum agar kebijakan serupa ini tidak lagi diberlakukan pada waktu 

yang akan datang, sehingga keberadaannya mampu memberikan dampak positif. 

Amnesti pajak bukanlah barang haram yang harus ditolak, tapi kita wajib mengawal 

amnesti pajak yang terkesan terburu-buru dirancang atau tidak pernah dimaksudkan 

sebagai ajang pemaafan atau rekonsiliasi nasional. 
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Target dan sasaran Informan dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

karyawan pegawai BUMN dan PNS dengan penghasilan ganda atau lebih dari satu 

sumber penghasilan. Bagaimana tanggapan mereka dalam memberikan suara 

terhadap aturan dan kebijakan amnesti pajak untuk kewajiban yang tergolong lupa, 

bukan karena sengaja. Pegawai dengan tingkat kepatuhan secara sukarela pada 

pemotongan pajak yang ada pada instansi masih juga membayar denda yang harus 

ditanggung dari ketidaksengajaan yang mereka lakukan jika dibandingkan para 

pengusaha yang berkelit dengan besaran nominal luar biasa.  

Peneliti tertarik untuk mengupas sudut pandang para wajib pajak yang 

memiliki penghasilan ganda karena peneliti ingin mengupas keadilan amnesti pajak 

dari sudut pandang mereka yang sudah menjadi wajib pajak secara voluntary pada 

instansi sekaligus wajib pajak tersebut dan harus secara sukarela mengakui 

keberadaan usaha “kecil-kecilan” sebagai tambahan pendapatan yang belum 

seberapa hasilnya. 

Penelitian ini akan berporos pada prinsip keadilan yang diusung oleh John 

Rawls. Teori keadilan sebagaimana yang diusung oleh John Rawls. Konsep 

keadilan menurut Rawls (2011: 10) tertuang dalam bukunya yang berjudul A Theory 

Of Justice memandang suatu keadilan adalah fairness. Salah satu bentuk keadilan 

fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan 

sama-sama netral. Ada dua prinsip keadilan yang diusung oleh Rawls (2011: 10) 

yaitu yang pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar 

yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, 

ketimpangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

diharapkan memberi keuntungan dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua 

orang. 
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Rawls (2011: 19) menyatakan tentang konsep keadilan sosialnya bertolak 

dari masyarakat sebagai sebuah sistem kerja sama sosial saling menguntungkan 

antar manusia, yaitu masalah keadilan lahir dari akibat adanya konflik kepentingan 

dikarenakan masing-masing orang tidak sependapat mengenai bagaimana hasil 

kerja sama sosial dibagi secara adil kepada seluruh masyarakat. Dalam situasi ini 

sebuah konsep keadilan sosial bersama dinilai oleh Rawls (2011: 45) merupakan 

tuntunan dasar untuk memecahkan konflik dalam masyarakat. Kesepakatan 

bersama mengenai apa itu adil dan tidak adil menjadi batasan sejauh mana setiap 

orang mengajukan klaimnya masing-masing. 

Konsepsi keadilan harus dilihat lebih jauh tentang pandangan bahwa 

keadilan merupakan kebajikan utama masyarakat. Masyarakat yang diatur oleh 

konsepsi bersama digambarkan sebagai masyarakat yang tertata dengan baik. Hal 

ini merupakan visi tentang masyarakat ideal dimana keadilan merupakan landasan 

fundamental kehidupan bersama sebagai sebuah masyarakat yang berkelanjutan 

stabil dan bersatu (Rawls, 2011: 20).  

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Amnesti pajak hadir di tengah-tengah permasalahan keuangan negara yang 

krusial. Tujuan awal kebijakan amnesti pajak ini ada tiga, diantaranya pertama, 

sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset. Kedua, perluasan 

basis data perpajakan dan yang ketiga adalah meningkatkan penerimaan pajak. 

Sasaran empuk rakyat yang mengikuti amnesti pajak tentu tidak jauh dari tujuan 

awal kebijakan ini (www.pajak.go.id, 2017). Berlangsungnya kebijakan ini cukup 

membuat rakyat “bermasalah” berbondong-bondong ke kantor pelayanan pajak 

untuk memenuhi pengakuan dosanya untuk mendapatkan pengampunan negara. 

http://www.pajak.go.id/
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Sebagiannya lagi rakyat yang selama ini tidak paham akan kewajiban dan 

pentingnya sumbangsih dari mereka juga ikut serta dalam kebijakan ini. 

Bagaimana dengan sebagiannya lagi yang sudah patuh? Apakah juga masih 

merasa dikejar dengan adanya kebijakan amnesti pajak ini? Sorotan rakyat yang 

paham dan juga kurang paham bertubi-tubi memberi komentar. Sebagai kalayak 

yang tidak berkuasa apa daya dengan adanya kebijakan ini kemudian “diharuskan” 

untuk memenuhi panggilan. Menggerutu atau rela, tidak terlihat pada rona mereka. 

Penelitian ini hadir untuk menghimpun suara rakyat dan mengupas sudut pandang 

keadilan amnesti pajak yang dirasa sudah menjadi pengampunan tertinggi namun 

tidak merasa menenangkan tapi sebagian dari mereka kemudian menjadi resah. 

Penelitian ini juga akan mengungkap apakah sebenarnya amnesti pajak merupakan 

awal dari sebuah cerita wajib pajak ataukah pengampunan akhir seorang wajib 

pajak? Apakah mereka merasa ini sudah sesuai dengan tata cara pemungutan pajak 

ataukah merupakan titik balik pemerintah dalam mengumpulkan target yang terlihat 

tidak pernah tercapai?  

Motivasi Peneliti dalam memilih amnesti pajak sebagai topik penelitian 

adalah karena reformasi amnesti pajak tidak setiap tahun ada. Di samping itu, 

amnesti pajak merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan pajak 

secara instan sehingga peneliti tertarik dengan tanggapan dan anggapan wajib pajak 

dengan adanya amnesti pajak ini. Urgensi penelitian ini ditunjukkan dengan adanya 

hasil pra penelitian bahwa tidak semua wajib pajak setuju dengan adanya kebijakan 

ini. Adanya pro dan kontra menjadi fokus peneliti untuk mengupas lebih dalam 

keadilan amnesti pajak.  

Relevansi amnesti pajak dengan keadaan negara yang sekarang ini adalah 

amnesti pajak merupakan reformasi pemerintah yang bisa dikatakan viral, hangat 
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dibicarakan oleh semua kalangan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis dan 

mengulas penerapan kebijakan pemerintah dari kaca mata pegawai BUMN dan PNS 

dengan penghasilan ganda yang sebenarnya bukan sasaran ‘utama’ dari kebijakan 

amnesti pajak namun ikut merasakan dampak dari euphoria pesta kebijakan 

reformasi ini dengan berporos pada keadilan menurut John Rawls. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas bahwa penelitian ini mengangkat 

isu mengenai amnesti pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana keadilan amnesti pajak jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak yang 

memiliki pendapatan ganda (karyawan PNS dan BUMN yang memiliki pendapatan di 

luar penghasilan tetapnya). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sejalan dengan fokus dan rumusan masalah yaitu untuk 

mengupas sudut pandang keadilan amnesti pajak pada wajib pajak karyawan PNS 

dan BUMN yang memiliki pendapatan ganda. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

1.5.1 Kontribusi Teori 

Kontribusi teori penelitian ini dapat menambah referensi di bidang akuntansi 

perpajakan, khususnya untuk penelitian dengan model studi kasus untuk teori 

pelaksanaan kebijakan Pemerintah khususnya tentang amnesti pajak. Penelitian ini 

menganalisis sisi keadilan penerapan amnesti pajak sehingga dapat menjadi 

referensi akademik di bidang akuntansi perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat 
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menjadi acuan penelitian selanjutnya dengan topik dan metode yang sama dengan 

menggunakan kasus yang berbeda.  

1.5.2 Kontribusi Praktik 

Kontribusi praktik pada penelitian ini untuk memperbaiki sistem yang telah 

diterapkan supaya tidak memihak pada salah satu jenis Wajib Pajak. Selain itu demi 

keberlangsungan pemungutan pajak supaya lebih meringankan pihak otoritas pajak, 

sebaiknya Pemerintah perlu menggandeng pihak konsultan pajak dan otoritas terkait 

seperti akuntan publik untuk membantu melancarkan urusan wajib pajak dan 

memahamkan hak kewajiban masing-masing pihak. 

1.5.3 Kontribusi Kebijakan 

Kontribusi kebijakan pada penelitian ini adalah untuk bahan evaluasi 

utamanya aparat perpajakan dan Pemerintah dalam menerapkan kebijakan. 

Mengetahui sudut pandang masyarakat mengenai penerapan kebijakan yang 

dilakukan. Bukan melulu mengenai penerimaan, namun membangun kepercayaan, 

rasa gotong-royong dan kebersamaan perlu ditumbuhkan. Penelitian ini memberikan 

hasil penelitian yang berguna untuk perbaikan kebijakan pemerintah supaya dapat 

meminimalisir perasaan cemburu dari sebagian golongan kepada golongan yang 

lain, tentunya dari sisi kaca mata adil. 
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BAB II 

KAJIAN PEMAHAMAN LITERATUR 

 

2.1 Pemahaman tentang Amnesti Pajak 

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi 

pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan 

sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak, 

dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang 

tebusan (www.pajak.go.id, 2017). 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak subjek amnesti pajak adalah warga negara Indonesia baik yang memiliki 

NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam 

SPT pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum 

sesuai dengan kondisi nyata). Sedangkan objek amnesti pajak adalah harta yang 

dimiliki oleh subjek amnesti pajak, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran 

uang tebusan adalah atas harta wajib pajak, baik itu yang berada di dalam negeri 

maupun diluar negeri. Tujuan amnesti pajak sesuai dengan Undang-Undang No.11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di 
luar negeri, 

2. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. 
3. Menambah jumlah wajib pajak, 
4. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian, 
5. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai, 
6. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang 

lebih besar, 
7. Meningkatkan pertumbuhan nasional, 

http://www.pajak.go.id/
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8. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang 
disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat 
dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. 

 
Kebijakan amnesti pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh 

semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena semakin transparannya sektor 

keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. 

Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, 

hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan amnesti pajak tidak akan 

diberikan lagi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak, hendaknya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan 

hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, 

Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan 

dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di 

kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak, penerapan amnesti pajak terdiri dari tiga periode. Periode 

yang pertama adalah bulan Juli sampai dengan September 2016 dengan tarif 2% 

untuk tebusan atas aset Wajib Pajak. Periode yang kedua yaitu bulan Oktober 

sampai dengan Desember 2016 dengan besaran tarif 3% sebagai tebusan, dan 

periode terakhir 5% pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017. Sedangkan 

untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diberlakukan tarif istimewa sebesar 

0,5% dari Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. 
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2.2 Keadilan Penerapan Pajak dalam Berbagai Pandangan 

Alm, Mckee dan Beck (1990) mengatakan bahwa sebenarnya amnesti pajak 

bukanlah alat bantu yang efektif untuk dipakai dalam peningkatan kepatuhan dan 

upaya penegakkan hukum keadilan perpajakan. Sebagaimana dibahas oleh Alm, 

Mckee dan Beck (1990) subjek menghadapi pajak, penalti, distribusi, dan proses 

amnesti serupa dalam struktur dasar dengan yang sebenarnya dihadapi oleh wajib 

pajak dalam memutuskan bagaimana berperilaku sebelum, selama, dan setelah 

amnesti. Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan 

pemerintah dan bentuk partipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang 

diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak 

adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat 

menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat 

memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil 

dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Rahman, 2013).  

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, 

yaitu prinsip manfaat (benefit principle), prinsip kemampuan membayar (ability to 

pay), dan keadilan secara horizontal maupun vertikal. Prinsip manfaat (benefit 

principle) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi 

yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang 

diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang 

disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keadilan dalam hal kemampuan membayar (ability to pay) memiliki arti bahwa wajib 

pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib 
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pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai 

kewajiban perpajakan yang sama.  

Keadilan Horizontal (horizontal equity) adalah persepsi kewajaran pajak yang 

dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. Exchange 

equity adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan Vertikal (vertikal equity) 

merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain 

yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-

orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. 

Sistem perpajakan yang adil adalah perlakuan yang sama terhadap orang atau 

badan yang beradapada satu level yang sama (Rahayu, 2013: 66) 

Indikator keadilan perpajakan menurut Rahayu (2013: 66) perlu adanya 

standar sebagai ukuran, diantaranya: 

1. Standar penetapan pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai 

penetapan minimum Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan 

di bawah PTKP tidak dikenakan pajak penghasilan, sebaliknya untuk 

penghasilan yang telah memenuhi PTKP atau nominalnya sudah 

melebihi PTKP akan dikenakan tarif pajak penghasilan. 

2. Penetapan presentase tarif atas nominal di atas PTKP. Penghasilan 

dengan jumlah tertentu akan dikenakan tarif progresif naik. Jumlah 

penghasilan tertentu akan dikenakan presentase lebih kecil dan jumlah 

penghasilan lebih banyak akan dikenakan presentase lebih tinggi juga 

3. Penetapan presentase tarif untuk wajib pajak orang pribadi dan badan 

tentunya harus dibedakan. Besaran tarif untuk orang pribadi lebih kecil 

dibanding untuk badan. 
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Berdasarkan yang telah dijelaskan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip 

keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam pemungutan pajak. Setiap wajib 

pajak yang merupakan masyarakat wajib berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi 

pemerintah suatu negara, tentunya dengan kemampuan dan sesuai proporsi 

masing-masing individu. Semakin besar penghasilannya maka semakin besar pula 

pajak yang ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka 

jumlah pajak tentunya juga lebih kecil yang dibayarkan. Dasar keadilan adalah suatu 

pengertian yang tidak mutlak. Pengertian keadilan sangat relatif bergantung pada 

kondisi dan pemahaman sistem pemerintah pada suatu negara. 

Penelitian yang dilakukan Rechberger, Hartner, Kirchler dan Hammerle 

(2010) menyimpulkan bahwa ketika otoritas pemerintah membahas pengenaan 

amnesti pajak, mereka harus menekankan bahwa bukan tujuan mereka untuk 

membiarkan orang-orang pergi tanpa berhak diberi sanksi. Sebaliknya, mereka 

harus mengkomunikasikan bahwa dalam proses pengampunan pajak membayar 

hutang pajak mereka setidaknya sebagian dan menunjukkan kesediaan untuk 

membayar semua pajak mereka secara jujur di masa depan. Keadilan yang 

tercermin adalah kemauan untuk menopang hidup bersama setelah mengakui 

kesalahannya pada ajang amnesti pajak dan berjanji dengan menunjukkan 

kesediaan membayar hutang pajak berarti berusaha untuk berubah menjadi wajib 

pajak yang patuh. Semakin adil amnesti pajak, semakin dirasakan sejujurnya orang 

melaporkan pendapatan mereka dalam periode pengajuan setelah amnesti berakhir.  

Kurniawati dan Toly (2014) menemukan keadilan pajak berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian Permatasari dan Laksito (2013). Teori Planned 

Behavior menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
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bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Apabila wajib pajak memperoleh 

perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan 

memotivasi individu untuk cenderung melakukan tindakan menggelapkan pajak.  

 
2.2.1 Teori Keadilan The Four Cannon Maxims Taxation Adam Smith.  

Pemungutan pajak oleh negara harus dilandasi dengan asas-asas yang 

merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya pemungutan pajak. Pajak 

sebagai instrumen keadilan dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama dari sisi 

kebijakan pajak, misalnya dengan menerapkan asas keadilan vertikal dan horizontal 

dalam menentukan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak dan yang kedua 

dari sisi belanja pengeluaran Pemerintah  (Bohari, 2002). 

Smith (1776: 10) dalam bukunya “Wealth Of Nations“ mengemukakan empat 

asas pemungutan pajak yang lazim disebut “The Four Canons Maxims Taxation“, 

atau sering disebut juga “The Four Canons Of Adam Smith“. Lebih lanjut dinyatakan, 

bahwa supaya peraturan pajak adil harus memenuhi syarat asas kesamaan 

(equality) dan keadilan (equity). Asas kesamaan mengandung arti orang yang 

berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Asas equity 

dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan keadilan,  

Asas pemungutan pajak selanjutnya adalah harus memenuhi kepastian 

hukum (certainty). Asas ini merupakan tujuan dari setiap Undang-Undang. 

Pembuatan suatu Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang mengikat umum 

harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang adalah 

jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk 

ditafsirkan lain. Asas ketiga menurut Adam Smith (1776: 10) adalah asas tepat 

waktu (convenience of payment). Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu 
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pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakkan wajib pajak 

(convenient). Hal demikian juga dimaksudkan agar pembayaran pajak tidak terlalu 

memberatkan wajib pajak. Asas yang terakhir yaitu economic of collection, syarat ini 

bertalian dengan biaya pemungutan pajak. Pembuatan peraturan pajak baru harus 

memperhatikan biaya pengeluaran, biaya pemungutan pajak harus relatif kecil 

dibanding dengan uang pajak yang masuk. 

 
2.2.2 Teori Keadilan John Rawls. 

Teori keadilan sebagaimana yang diusung oleh John Rawls. Konsep 

keadilan menurut Rawls (2011: 10) tertuang dalam bukunya yang berjudul A Theory 

Of Justice memandang suatu keadilan adalah fairness. Salah satu bentuk keadilan 

fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan 

sama-sama netral. Ada dua prinsip keadilan yang diusung oleh Rawls (2011: 10) 

yaitu yang pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar 

yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, 

ketimpangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

diharapkan memberi keuntungan dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua 

orang. 

Rawls (2011: 19) menyatakan tentang konsep keadilan sosialnya bertolak 

dari masyarakat sebagai sebuah sistem kerja sama sosial saling menguntungkan 

antar manusia, dimana masalah keadilan lahir dari akibat adanya konflik 

kepentingan dikarenakan masing-masing orang tidak sependapat mengenai 

bagaimana hasil kerja sama sosial dibagi secara adil kepada para seluruh 

masyarakat. Dalam situasi ini sebuah konsep keadilan sosial bersama dinilai oleh 

Rawls (2011: 45) merupakan tuntunan dasar untuk memecahkan konflik dalam 
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masyarakat. Kesepakatan bersama mengenai apa itu adil dan tidak adil menjadi 

batasan sejauh mana setiap orang mengajukan klaimnya masing-masing. 

Ada sebuah kesamaan dalam keadilan sosial, semisal yang pertama tentang 

persamaan distribusi, persamaan kebebasan. Dalam konsepsinya, kebebasan dasar 

atau fundamental mendapat prioritas tertinggi dan tidak boleh dikorbankan oleh 

kepentingan ekonomi dan sosial maupun politis. Kedua prinsip persamaan 

konsepsinya mengangkat prinsip ketidaksamaan, pada bagian ini hanya 

diperbolehkan dalam batasan bidang sosial dan ekonomi tapi dengan pandangan 

ketidaksamaan sosial dan ekonomi haruslah dibawah persamaan kesempatan yang 

fair bagi semua orang tanpa terkecuali, dan ketidaksamaan haruslah 

menguntungkan orang yang paling lemah atau kurang beruntung.  

Konsepsi keadilan harus dilihat lebih jauh tentang pandangan bahwa 

keadilan merupakan kebajikan utama masyarakat. Masyarakat yang diatur oleh 

konsepsi bersama digambarkan sebagai masyarakat yang tertata dengan baik. Hal 

ini merupakan visi tentang masyarakat ideal dimana keadilan merupakan landasan 

fundamental kehidupan bersama sebagai sebuah masyarakat yang berkelanjutan 

stabil dan bersatu (Rawls, 2011: 20).  

 

2.3 Prinsip Keadilan John Rawls Sebagai Dasar Penilaian Keadilan Amnesti 

Pajak 

2.3.1 Prinsip Keadilan Pertama 

 Prinsip keadilan pertama biasa dikenal sebagai persamaan kebebasan-

kebebasan dasar. Rawls (2011: 50-57) yang menganut egalitarianisme menyatakan 

bahwa prinsip yang pertama ini berkenaan  dengan masalah kebebasan-kebebasan 
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dasar warga masyarakat. Kebebasan dasar tersebut disebutkan oleh Rawls 

(2011:50-57) meliputi: 

“kebebasan politik (hak memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) 
bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan 
berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring 
dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (pribadi); dan 
kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana 
didefinisikan oleh konsep “rule of law” 

 

Prinsip keadilan pertama mengatur agar kebebasan-kebebasan ini diharuskan 

setara karena masyarakat memiliki hak-hak dasar yang sama. Kebebasan-

kebebasan ini harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua masayarakat. 

Kebebasan hak tidak bisa dikatakan adil apabila hanya satu golongan dalam suatu 

masyarakat saja yang diperbolehkan dalam mengungkapkan pendapat atau seluruh 

masayarakat hanya boleh memeluk dan dipaksa memeluk satu agama tertentu saja.  

Rawls (2011: 50-57) tidak berbicara tentang teori umum kebebasan, 

melainkan prinsip keadilan yang dapat menjamin kebebasan-kebebasan dasar. 

Perbincangan tentang kebebasan ini dalam hubungan dengan batasan-batasan 

constitutional dan legal. Kebebasan yang dipahami sebagai sistematuran publik 

tertentu dipahami sebagai hak dan kewajiban. Hal yang penting dan perlu 

diperhatikan adalah kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati, singkatnya apa 

yang diyakini sebagai hak asasi tidak boleh dikorbankan untuk kebebasan politik dan 

tidak boleh untuk kesamaan partisipasi dalam politik. 

Rawls (2011: 30) menggarisbawahi kebebasan-kebebasan dasar harus 

dinilai sebagai kesatuan atau sebagai satu sistem, artinya kebebasan setiap orang 

tidak lepas begitu saja dari kebebasan orang lain. Suatu bentuk kebebasan tertentu 

tidak bisa dihayati dan dilaksanakan terpisah begitu saja dari pelaksanaan bentuk-

bentuk kebebasan lainnya karena akan bersinambungan dengan kewajiban. Nilai 
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dari masing-masing kebebasan dasar haruslah dipahami dalam relasinya serta 

dalam ketergantungannya pada seluruh sistem kebebasan. Dengan kata lain, 

tuntutan untuk mendapatkan kebebasan dasar tertentu lebih luas. 

Pertimbangan di atas memperlihatkan bahwa betapapun mendasarnya 

kebebasan sebagai nilai utama bagi manusia, tetap saja ada kemungkinan untuk 

membatasi pelaksanaannya. Itu berarti bahwa tidak ada satupun kebebasan bersifat 

absolut. Setiap bentuk kebebasan dasar merupakan nilai fundamental bagi manusia 

karenanya wajib untuk dilindungi dan dibuka peluang sebesar-besarnya untuk 

mewujudkannya. Dasar tersebut dapat dilaksanakan sejauh pelaksanaan masing-

masing tidak membahayakan kebebasan secara keseluruhan sebagai bentuk 

sistem, yang namanya bebas juga terkait dengan aturan sebagai satu kesatuan 

sistem. 

 
2.3.2 Prinsip Keadilan Kedua 

Prinsip keadilan sosial yang kedua berkenaan dengan masalah distribusi 

sumber daya sosial dan ekonomi. Rawls (2011: 50-57) menegaskan bahwa 

distribusi bidang ini boleh dibagi secara tidak sama namun ketidaksamaan tersebut 

tidak boleh dipahami secara arti yang sempit dan arti yang mutlak, melainkan harus 

memenuhi dua unsur. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dua 

unsur tersebut adalah posisi kekuasaan harus bisa diakses dan terbuka untuk 

semua orang dan harus demi keuntungan semua orang khususnya untuk golongan 

yang paling lemah.  

Prinsip yang ada pada keadilan sosial terdiri dari persamaan kesempatan 

yang adil dan prinsip perbedaan adalah salah satu bagian penting keadilan sosial. 

Prinsip keadilan sosial yang kedua ini merupakan solusi dan jawaban atas masalah 
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persamaan dan kesempatan dalam keadilan distributif. Perspektif Rawls (2011: 50-

57) atas masalah-masalah kemudian digabungkan menjadi prinsip persamaan dan 

prinsip perbedaan. Setidaknya ada dua perspektif untuk menginterpretasikan 

masalah adil atau tidak adil. Dengan adanya prinsip perbedaan maka pandangan 

yang lazim terhadap karunia yang sudah dikodratkan menjadi berubah, bukan lagi 

dianggap sebagai aset pribadi melainkan harus dipandang sebagai aset bersama. 

Kelebihan kemampuan pun juga bukanlah miliknya sendiri melainkan milik bersama 

yang dititipkan kepadanya untuk dipelihara. Harapan kandungan keadilan yang 

sesungguhnya dapat dimaknai secara mendalam serta menyeluruh (Rawls, 2011: 

50-57) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Pendahuluan 

Suatu penelitian selalu membutuhkan bagian metodologi. Metodologi ini yang 

akan digunakan untuk mengetahui pendapat dan tanggapan dari masyarakat 

mengenai amnesti pajak. Metodologi penelitian ini selaras dengan paradigma yang 

dilakukan oleh peneliti agar memudahkan peneliti dalam mengolah hasil penelitian. 

Hal tersebut sesuai dengan Burrel dan Morgan (1979) bahwa memulai penelitian 

harus berdasarkan paradigma yang dilakukan oleh seorang peneliti. Perkembangan 

penelitian sekarang ini sudah mulai banyak mengalami kemajuan. Bukan melulu 

analisis data angka dan kemudian dijabarkan untuk memberikan kesimpulan namun 

sekarang ini juga mulai banyak deskripsi berupa narasi karena tidak semua hasil 

penelitian bisa dijabarkan dengan angka saja. 

Selain metodologi penelitian, Triyuwono (2013) mengungkapkan bahwa untuk 

memulai sebuah penelitian maka unsur pertama yang perlu diperhatikan adalah 

konsep diri, karena dari konsep diri inilah yang nantinya akan membawa peneliti 

pada kegiatan merancang metodologi. Pemahaman mengenai amnesti pajak 

merupakan salah satu kebijakan Pemerintah, tentunya masing-masing individu 

masyarakat berbeda, termasuk pandangan dan penilaian peneliti sendiri. Oleh 

sebab itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui berbagai macam pendapat dan 

pandangan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah khususnya amnesti pajak.  

Triyuwono (2013) juga mengungkapkan bahwa pada hakikatnya manusia 

adalah makhluk bersifat dinamis yang memiliki latar belakang, penalaran, perasaan, 

pengalaman, kepintaran, dan naluri yang berbeda antara manusia satu dengan 
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manusia lainnya. Melihat karakter manusia yang demikian, maka tidak mungkin 

penelitian ini didekati dengan paradigma mainstream (positivisme).  

Paradigma mainstream (positivisme) bersifat menggeneralisasi dan 

membuktikan teori yang sudah ada melalui alat uji statistik. Penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan lebih mendalam tidak sekedar analisis angka. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan metodologi dan 

konsep diri dari peneliti supaya ketika melakukan penelitian, seorang peneliti mampu 

untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai apa yang akan dibahas dan 

dikaji lebih mendalam. 

 
3.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini 

juga berupaya memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan 

temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau 

peristiwa yang berlangsung di lapangan dengan latar belakang lingkungan yang 

alamiah (Bungin, 2007: 44). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Paradigma interpretif yang memfokuskan pada pola pikir, etika, dan 

perilaku manusia dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran, 

dan alasan tertentu yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam 

memahami dan memandang fenomena sosial (Bungin, 2007: 46). 

Kelebihan metode kualitatif adalah kemampuan menganalisa lingkungan 

secara natural (Sekaran dan Bougie, 2010: 374). Metode ini digunakan supaya 

peneliti memahami bagaimana pandangan Wajib Pajak mengenai kebijakan amnesti 

pajak, bagaimana menurut pandangan Wajib Pajak terkait keadilan atas penerapan 
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amnesti pajak. Creswell (2010) menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu 

studi fenomenologi, studi etnografi, grounded theory qualitative research, studi 

biografi, dan studi kasus (case study). Di antaranya semua jenis penelitian, studi 

kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif yang berbeda dengan tipe 

penelitian yang lain dalam hal analisis yang intensif atas kasus yang diteliti dan 

penjelasan suatu unit atau sistem yang dibatasi ruang dan waktu. 

 
3.3 Studi Kasus Sebagai Desain Penelitian  

Desain riset berorientasi kasus yang ditawarkan Barzelay (2011) terdiri atas 

tiga bagian, yaitu:  

1. memilih case outcome;  

2. memilih explanatory framework/model; dan  

3. memilih kasus.  

Sementara itu, pada penelitian ini fokus studi adalah pada kandungan 

kebijakan (policy content) yang dikupas dari pandangan Wajib Pajak dan proses 

pembuatan kebijakan amnesti pajak oleh Pemerintah (Barzelay, 2001). Hartley 

(1994: 208) menangkap esensi riset studi kasus adalah berupa investigasi secara 

detail, seringkali disertai dengan pengumpulan data selama periode waktu tertentu 

dari satu atau lebih informan, dengan suatu pandangan untuk memberikan suatu 

analisis mengenai konteks dan proses yang ada dalam fenomena riset.  

Pada dasarnya terdapat beberapa metode riset, studi kasus hanyalah 

merupakan salah satu cara atau strategi untuk melakukan riset ilmu sosial di 

samping metode riset yang lain, seperti eksperimen, survey, histori, dan analisis 

informasi. Masing-masing strategi tersebut memiliki kelemahan dan keunggulan 

sendiri-sendiri. Pemilihan strategi riset tergantung pada tiga kondisi, yaitu: 1) jenis 
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pertanyaan riset, 2) tingkat kendali yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa 

keperilakuan aktual, dan 3) fokus pada periode waktu, kontemporer atau fenomena 

historis. Studi kasus merupakan strategi riset pilihan apabila pertanyaan 

“bagaimanakah (how)” atau “mengapa (why)” diajukan dalam riset, ketika peneliti 

memiliki kontrol yang kecil terhadap kasus atau peristiwa dan ketika fokus risetnya 

adalah pada fenomena kontemporer (Yin, 2013).  

Studi kasus memiliki beberapa bentuk, yaitu:  

1. explanatory case study 

2. exploratory case study, dan  

3. desriptive case study.  

Beberapa menambahkan adanya narrative case study. Explanatory case study 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan riset berupa ‘bagaimana’ dan ‘mengapa.’ 

Dalam suatu riset (Ryan, Scapens  & Theobold, 1992; Rahaman & Lawrence, 2001) 

menjelaskan bahwa explanatory case study di bidang akuntansi merupakan suatu 

studi yang berusaha menjelaskan suatu proses yang diamati. Explanatory case 

study berfokus pada kasus tertentu dan menggunakan landasan teori untuk 

mengarahkan penjelasan dan pemahaman atas suatu proses yang diamati. 

Exploratory case study dilakukan apabila pertanyaan ‘apa’ dan ‘berapa banyak’ 

diajukan dalam penelitian. Descriptive case study dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan ‘apa,’ ‘siapa,’ dan ‘dimana,’ sedangkan narrative case study bertujuan 

untuk menjelaskan peristiwa secara kronologis sesuai urutan waktu. Jika dilihat dari 

banyaknya unit kasus yang diteliti, pada penelitian ini menggunakan explanatory 

case study karena sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu bagaimana pandangan mengenai keadilan kebijakan amnesti pajak oleh Wajib 

Pajak dan mengapa Wajib Pajak mengikuti atau tidak mengikuti amnesti pajak. 
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Studi kasus dapat berbentuk single-case study atau bisa juga berbentuk 

multiple-case study. Jika dikaitkan dengan pendekatan filosofi metodologi penelitian, 

studi kasus termasuk dalam kategori interpretif-naturalistik, karena studi kasus dapat 

dikelompokkan sebagai field research. Penelitian ini merupakan single-case study 

pada jenis Wajib Pajak yang memiliki penghasilan ganda yaitu sebagai karyawan 

dan sekaligus juga memiliki pendapatan dari sumber lain. Jumlah informan yang 

dapat dimintai informasi adalah 5 orang dengan kriteria yang sama yaitu Wajib Pajak 

dengan penghasilan ganda namun ada yang mengikuti amnesti pajak dan ada yang 

tidak, sehingga harapannya hasil penelitian ini lebih memiliki keberagaman namun 

tetap pada fokus penelitian. 

Studi kasus juga dapat dikategorikan sebagai grounded research karena riset 

studi kasus membangun teori dari data empiris yang diperoleh secara mendalam 

dan dalam waktu yang panjang. Sifat riset studi kasus adalah membuat bangunan 

idiografik, yaitu mencari keberlakuan khusus lokal yang valid, bukan untuk mencari 

hukum yang berlaku universal. Dalam konteks ini, penelitian model studi kasus ini 

sangat cocok untuk mempelajari fenomena khusus lokal (local contingencies) yang 

berimplikasi pada kebijakan spesifik bukan general. Contoh untuk kasus pada 

penelitian ini tentang amnesti pajak, kebijakan yang dirasakan Wajib Pajak lokal 

dapat secara langsung juga dirasakan oleh pembuat dan pelaku kebijakan amnesti 

pajak serta peserta amnesti pajak secara menyeluruh. 
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3.4 Penentuan Situs dan Informan Penelitian 

Penentuan situs penelitian didasarkan dari disesuaikan dengan tujuan 

penelitian serta relevansinya dengan tema dan isu penelitian. Situs pada penelitian 

ini adalah kota Malang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data yang 

tepat dan bersifat menyeluruh (komprehensif). Alasan lain yang mendasari pemilihan 

situs adalah peneliti telah menemukan informan yang cocok sesuai isu penelitian 

dan telah melakukan pengamatan yang dirasa cukup untuk menentukan kriteria 

informan penelitian. Kota Malang merupakan kota dengan potensi berkembang yang 

sangat pesat, menjadi kota pendidikan adalah magnet untuk menarik berbagai 

macam industri dan bisnis untuk menyediakan kebutuhan dan hal ini menimbulkan 

potensi ladang bisnis yang cukup kuat.  

Informan dalam penelitian ini ada 5 (Lima) orang yang mana merupakan 

Wajib Pajak dengan penghasilan ganda. Apa yang dimaksud dengan memiliki 

penghasilan ganda? Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan dengan otomatis 

memiliki penghasilan yang dipotong setiap bulannya dengan pajak yang melekat 

secara paten untuk dikurangkan dari pendapatan take home pay (penghasilan 

bersih). Alasan peneliti memilih wajib pajak dengan pendapatan ganda karena 

sasaran utama amnesti pajak adalah pengusaha namun tidak sedikit juga karyawan 

dengan penghasilan tetap mengikuti amnesti pajak.  

Peneliti ingin meneliti objek wajib pajak keduanya sekaligus untuk 

mengetahui sudut pandang dari wajib pajak yang memiliki penghasilan tetap 

sekaligus penghasilan tambahan. Selain itu dengan kriteria tersebut penulis 

menemukan lima wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak dan tidak 

mengikuti program amnesti pajak secara acak dengan kriteria ada yang dari BUMN 

dan PNS namun wajib memiliki penghasilan lain di luar penghasilan tetapnya, 
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kriteria yang kedua dicari yang mengikuti amnesti pajak dan sebagiannya lagi yang 

tidak mengikuti amnesti pajak, sehingga jawaban yang diberikan merupakan 

kelompok yang bisa dijadikan bahan analisis sebagai kesimpulan penelitian. Hasil 

dari penelitian ini nanti memberikan kupasan dan ulasan secara beragam tentang 

pandangan keadilan mengenai amnesti pajak.  

 
   Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian 
 

No Informan Klasifikasi Wajib Pajak Ikut / Tidak ikut  
Amnesti Pajak 

1. Bapak A WPOP PNS dan Memiliki 
Usaha 

Ikut 

2. Ibu B WPOP PNS dan Memiliki 
Usaha 

Ikut 

3. Bapak C dan Ibu C WPOP BUMN dan 
Memiliki Usaha 

Tidak Ikut 
 

4. Ibu D WPOP BUMN dan 
Memiliki Usaha 

Tidak Ikut 

      Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2018) 

3.4.1 Profil Wajib Pajak 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, terkhusus pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, 

pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Secara 

umum bahwa kelompok Wajib Pajak dibedakan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). WPOP dan WP Badan masih harus 

dibagi lagi sesuai dengan klasifikasi jenis sumber penghasilan yang didapatkan. 

WPOP Sebagai Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, WPOP sebagai 

Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) adalah orang pribadi yang 
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bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 

hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

Selanjutnya bisa dikatakan dirinya termasuk WPOP Subjek Pajak Dalam Negeri. 

Sedangkan, WPOP Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri Sesuai dengan Undang 

Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, WPOP sebagai Subjek 

Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak tinggal di 

Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

bentuk usaha tetap di Indonesia, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau 

orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari indonesia (tidak dari menjalankan 

usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap). 

Wajib Pajak Badan (WP Badan) adalah sekumpulan orang dan/ atau modal 

yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha dan 

diharuskan terlibat dalam ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. WP Badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), 

Perseroan Lainnya.  

Penelitian ini berfokus kepada kelompok WPOP DN karyawan yang 

sekaligus dirinya menjadi Wajib Pajak pada objek pajak usaha yang lainnya. Istilah 

Wajib Pajak dengan pendapatan ganda akan menjadi pembahasan penelitian ini. 

Wajib Pajak yang tercatat menjadi Wajib Pajak Karyawan (WPOP DN karyawan) 

sekaligus memiliki usaha merupakan objek dari penelitian ini. Wajib Pajak dengan 

pendapatan ganda akan memiliki dua posisi yaitu sebagai karyawan sekaligus 

pemilik usaha. Peneliti dapat mengupas sisi keadilan bagi mereka ketika di posisi 
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karyawan sekaligus sebagai pemilik usaha. Informan dalam penelitian ini merupakan 

kelompok WPOP karyawan BUMN dan PNS yang memiliki usaha sampingan dan 

tercatat memiliki penghasilan ganda. 

3.4.2 Wajib Pajak Bapak A 

Wajib Pajak Bapak A merupakan seorang tenaga pendidik pada suatu instansi 

universitas di kota Malang. Beliau mengaku telah mengikuti amnesti pajak dan 

bersedia untuk bercerita mengenai pengalaman selama mengikuti amnesti pajak 

Beliau merasa setuju dengan adanya kebijakan amnesti pajak, namun setelah 

mengikuti amnesti pajak ada rasa kaget ternyata tidak hanya melaporkan namun 

juga harus membayar uang tebusan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai tarif.  

3.4.3 Wajib Pajak Ibu B 

Ditemui di tempat yang berbeda, peneliti mewawancarai ibu B yang juga merupakan 

tenaga pendidik pegawai negeri sipil (PNS) dengan memiliki usaha. Ibu B 

merupakan salah satu selain Bapak A yang mengikuti amnesti pajak di instansi 

tersebut. Alasan Ibu B mengikuti amnesti pajak dikarenakan beliau tidak sadar jika 

ada sebagian hartanya yang belum dilaporkan. Amnesti pajak merupakan 

kesempatan Ibu B untuk mendeklarasikan hartanya secara transparan. 

3.4.4 Wajib Pajak Ibu C dan Bapak C 

Ibu C dan Bapak C merupakan sepasang suami istri.  Ibu C merupakan karyawan di 

bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternama. Selain itu, Ibu C juga merangkap 

sebagai pengelola keuangan usaha yang dimiliki Bapak C dan memiliki NPWP 

tersendiri, terpisah antara keduanya. Ketika ditemui di kediamannya, Ibu C dan 

Bapak C bersedia memaparkan pendapatnya kepada peneliti terkait keadilan dan 

pandangan tentang amnesti pajak 
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3.4.5 Wajib Pajak Ibu D 

Wajib pajak Ibu D merupakan karyawan BUMN dan sekaligus memiliki dua usaha 

sampingan yang tercatat sebagai objek pajak. Dua kewajiban yang ditanggung Ibu D 

secara rutin dipenuhi setiap bulan dan setiap tahun. Baginya membayar pajak 

dengan rajin merupakan contoh masyarakat yang baik. Tuturnya ketika ditanya 

mengapa Ibu D begitu loyal kepada Pemerintah? Ibu D hanya menjawab dengan 

sederhana, beliau ingin belajar menjadi masyarakat yang baik. 

 
3.5   Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah diri peneliti, artinya peneliti menjadi 

perangkat/ instrumen utama. Peneliti disebut sebagai instrumen karena peneliti 

bertindak dalam pengumpulan data, analisis data dan penginterpretasian hasil 

temuan di lapangan. Data akan diperoleh dari 5 (lima) orang informan penelitian. 

Selain peneliti, maka instrumen tambahan yang digunakan untuk membantu 

perolehan data adalah peralatan lain seperti alat tulis, alat perekam, dan media lain 

yang berguna untuk proses pengambilan data ketika penelitian. 

 

3.6 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Pengumpulan 

data primer dilakukan saat melakukan wawancara kepada informan yang 

diagendakan setelah proposal ini disetujui. Selanjutnya akan dilakukan wawancara 

tidak terstruktur dengan bahasa yang tidak kaku. Harapannya dengan ini informan 

merasa lebih nyaman karena proses wawancara seperti ngobrol tetapi tujuan 

jawaban dari pertanyaan penelitian dapat tercapai.  
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Penelitian ini hanya menggunakan data primer. Data Primer diambil dari 

sumbernya secara langsung sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dan tujuan 

penelitian. Data primer yang diambil dari informan secara langsung ini dilakukan 

secara mendalam dan bisa juga secara berulang sesuai dengan kebutuhan dan 

kriteria jawaban pertanyaan dan tujuan penelitian. 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara kepada informan terpilih. Wawancara ini bersifat lunak 

tidak kaku sehingga informan merasa nyaman dan tidak merasa tertekan dalam 

menyampaikan informasi. Wawancara yang dilakukan termasuk tidak terstruktur 

dengan melakukan tatap muka langsung supaya data yang didapat akurat dan dapat 

dipercaya. Waktu untuk bertemu dengan informan kurang lebih satu jam sampai 

dengan dua jam di setiap pertemuan. Faktor yang mendasari singkatnya waktu 

bertemu dengan informan dikarenakan informan memiliki keterbatasan waktu dan 

beberapa urusan yang tidak bisa diganggu oleh Peneliti. 

 
3.7 Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data interaktif 

(interactive model of analysis) dari Miles dan Huberman yang dikutip Usman dan 

Akbar (2009: 88) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, pembahasan dan  

refleksi, dan penarikan kesimpulan. Pertama, peneliti melakukan tahap 

pengumpulan data, merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan 

relevan terhadap masalah penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam 

kepada informan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk 

memperoleh informasi yang akan dipilih menjadi data penelitian. 
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Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah reduksi data. Reduksi data 

dilakukan ketika pengumpulan data sudah selesai dilakukan dan data yang akan 

diolah disortir untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi dari 

wawancara kemudian menjadi data sementara yang terkumpul. Data tersebut 

dituangkan dalam suatu uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan 

laporan yang telah dibuat tersebut harus disusun secara sistematis dengan 

melakukan reduksi atau pemilihan data yang bersifat pokok dan menyederhanakan 

data sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data yang tidak 

diperlukan dapat disortir, sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam mengolah 

dan menganalisis data secara tepat dan lengkap. 

Langkah ketiga setelah melakukan sortir data pada tahap reduksi data 

adalah analisis untuk bahan pembahasan. Analisis data untuk pembahasan 

dilakukan dengan mendeskripsikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang kemudian dibandingkan dengan teori keadilan yang diusung oleh 

John Rawls. Tahap ini akan mulai terlihat informasi yang diberikan oleh informan 

terkait kesesuaian dengan teori keadilan. Peneliti menganalisis terkait data yang 

disajikan ke dalam bentuk pembahasan kemudian membandingkan data dan prinsip 

keadilan John Rawls yang pertama, yaitu prinsip yang dikenal adil adalah sama rata. 

Setiap wajib pajak harus sama rata mengemban tanggung jawab yang sama dalam 

membayar pajak. 

Selain prinsip pertama, terdapat prinsip yang kedua yang lebih condong 

kepada hasil distribusi pajak. Prinsip yang kedua tidak berfokus pada tanggung 

jawab yang sama, namun lebih kepada hasil distribusi pemungutan pajak harus 

diberikan kepada masyarakat secara rata. Rawls (2011: 50-57) menegaskan bahwa 

distribusi bidang ini boleh dibagi secara tidak sama namun ketidaksamaan tersebut 
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tidak boleh dipahami secara arti yang sempit dan arti yang mutlak. Setelah 

melakukan analisis pembahasan dan refleksi yaitu hasil olah pemikiran yang berisi 

umpan balik berupa keinginan peneliti di masa yang akan datang, peneliti 

melakukan penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. 

Peneliti harus memberikan kesimpulan akhir atas hasil penelitian, oleh sebab itu 

penarikan kesimpulan merupakan inti sari dari hasil penelitan dan penjelasan para 

informan yang dijadikan satu dalam sintesa penelitian.  

 
3.8 Rerangka Penelitian 

Peneliti menuliskan konsep serta merumuskan ide untuk menentukan 

permasalahan penelitian, setelahnya akan ditentukan tujuan serta kontribusi dari 

pemecahan permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ditinjau dari 

pengamatan observasi dari Peneliti melihat banyaknya isu perpajakan dan 

permasalahan yang kompleks dari berbagai macam jenis Wajib Pajak. Berikut ini 

rerangka penelitian untuk memudahkan membaca alur penelitian yang disajikan 

pada Gambar 3.2 untuk mempermudah dalam memahami penyusunan penelitian.  

Gambar 3.2 Rerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Penelitian 
Peneliti menemukan isu penelitian kemudian  
merumuskan masalah dan tujuan penelitian 

 
Penentuan Situs Penelitian dan 

 Informan Penelitian 

Wajib Pajak dengan sumber penghasilan lebih dari satu (berpenghasilan 

ganda, yang mana merupakan seorang karyawan dan juga merupakan 

usahawan)  

 

Tahapan Pengumpulan Data 
Wawancara 
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   Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2018) 

Tahap Reduksi Data 

1. Memilih dokumen / data 

2. Pengkodean (menggunakan simbol / ringkasan) 

3. Membuat catatan analisis selama pengumpulan data 

4. Membuat catatan reflektif 

5. Membuat catatan marginal (catatan dari narasumber dan peneliti 

6. Peneliti menyimpan data (dengan cara pemberian label, format dll) 

7. Membuat memo selama analisis data  

8. Analisis antarlokasi 

9. Pembuatan ringkasan sementara 

Penyajian Data 

1. Menampilkan data 
2. Membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 

terjadi 
3. Tindak lanjut untuk mencapai tujuan penelitian (jawaban pertanyaan 

penelitian dan tujuan penelitian) 
 

Penarikan Kesimpulan 

1. Tahap peneliti telah memutuskan antara data yang memiliki makna 

dan data yang tidak diperlukan 

2. Penentuan kualitas data : 

a. Cek keterwakilan data / representative 

b. Cek keterpengaruhan peneliti 

c. Cek pembuktian wawancara 

d. Melakukan perbandingan bobot hasil wawancara 

e. Mengkontraskan data 

f. Menggunakan kasus terbaru untuk permaknaan. 
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BAB IV 

SUDUT PANDANG KEADILAN AMNESTI PAJAK MENURUT WAJIB PAJAK 
BERPENDAPATAN GANDA 

 
 
4.1 Amnesti Pajak 

4.1.1 Cerita Singkat Amnesti Pajak 

 Amnesti pajak seakan menjadi trending topic semua kalangan sejak awal 

tahun 2016. Kehadirannya menjadi pertanyaan bagi yang tidak pernah mengetahui 

‘makanan’ amnesti pajak, di sisi lain merupakan angin segar bagi sebagian orang 

yang gemar untuk sembunyi dibalik topeng kekurangan. Harta melimpah yang 

selama ini tidak diakui akan segera diadili namun bukan untuk dihukum melainkan 

untuk diampuni. Amnesti pajak merupakan pengampunan pajak terutang dan 

seluruh sanksinya, termasuk sanksi administrasi maupun pidana. 

Secara umum, menurut undang-undang amnesti pajak, tujuan dari amnesti 

pajak antara lain: (i) Menambah penerimaan pajak dalam jangka pendek; (ii) 

Repatriasi dana dari luar negeri; (iii) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa 

mendatang; dan (iv) Mengintegrasikan sektor ekonomi informal ke ekonomi formal. 

Satu tujuan utama yang diserukan secara berulang oleh Pemerintah bahwa hal 

utama yang menjadi fokus dari amnesti pajak adalah repatriasi. Pengembalian dana 

repatriaisi yaitu mengejar dana yang ada di luar negeri untuk masuk ke dalam negeri 

karena selama ini kita sulit mendapatkan kembali uang masyarakat di luar negeri. 

Harapan Pemerintah, dengan cara menambah aset yang dilaporkan maka 

bertambah juga harta yang tercatat dalam basis pajak negara. Perlu digarisbawahi 

bahwa repatriasi memang menjadi motivasi sekaligus motif utama keluarnya 

kebijakan ini. 
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Permasalahan yang menjadi titik dimana amnesti pajak dirasa menjadi solusi 

ampuh adalah sistem perpajakannya. Kepatuhan pajak di Indonesia masih berkisar 

25% dari kepatuhan Nasional (www.pajak.go.id, 2017). Pemerintah beranggapan 

bahwa wajib pajak merasa enggan mendekat dan masuk ke dalam sistem 

dikarenakan sanksi dari kesalahan mereka terlalu berat. Amnesti pajak dapat 

menghilangkan sanksi dengan harapan wajib pajak, yaitu merujuk pada pengusaha 

dan wajib pajak yang memiliki harta besar tidak takut untuk masuk dalam lingkar 

basis perpajakan. Sedikit menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa Pemerintah 

lebih fokus pada pengemplang pajak bukan malah fokus pada wajib pajak yang 

belum terdaftar.  

Respon dari sasaran kebijakan ini tidak lain adalah para masyarakat 

Indonesia yang justru menyoroti aspek keadilan. Sebenarnya makna keadilan begitu 

luas, dan setiap isi kepala pastinya berbeda pendapat. Kelompok yang tidak setuju 

merasa kebijakan ini merugikan mereka yang selama ini patuh. Kelompok yang 

sudah patuh merasa menjadi anak yang tidak mendapat apresiasi ketika sudah 

menjadi anak yang penurut. Namun demikian, bagi mereka yang selama ini tidak 

menjadi wajib pajak yang baik merasa bahwa kebijakan ini merupakan angin segar 

sekaligus beranggapan adil. Tujuan awal yang telah dijelaskan mengenai amnesti 

pajak telah dipatahkan dengan adanya realisasi kebijakan ini ternyata tidak hanya 

untuk harta repatriasi, namun untuk semua jenis harta dari semua jenis wajib pajak. 

Berbicara mengenai pro dan kontra, setiap kebijakan pasti mengandung 

dampak positif dan negatif. Selayaknya sikap kita terhadap orang lain, sebaik 

apapun kita di mata orang yang tidak menyukai kita, maka penilaian yang terbentuk 

akan negatif. Amnesti pajak juga demikian, terlepas dari bentuk masyarakat yang 

kontra atapun pro Pemerintah, kebijakan ini seharusnya harus dipikirkan secara 

http://www.pajak.go.id/
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matang dan disiapkan secara mantap supaya atmosfer wajib pajak tetap 

terkondisikan. 

 Amnesti pajak bukan merupakan kebijakan bayi yang baru saja lahir. Ada 

kurang lebih 40 negara telah memberlakukannya. Indonesia sendiri sudah pernah 

mengeluarkan kebijakan amnesti pajak pada masa Presiden Soekarno melalui 

Penetapan Presiden Republik Indonesia (Tappres) Nomor 5 tahun 1964. Amnesti 

pajak yang kedua dilakukan pada masa Presiden Soeharto dengan Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Kedua era 

tersebut menjadi catatan sejarah amnesti pajak di Indonesia, karena setelah itu 

Pemerintah memberikan pengampunan terbatas (sunset policy) melalui UU Nomor 

28 Tahun 2007 dan penghapusan sanksi administrasi (reinventing policy) dengan 

PMK Nomor 91 Tahun 2015. Tanggapan mengenai amnesti pajak beragam. Respon 

dari masyarakat baik dari golongan wajib pajak maupun non-wajib pajak terdengar 

menggaung, karena amnesti pajak memang sempat menyita perhatian. 

Tujuan dari amnesti pajak salah satunya adalah yang paling utama 

mengembalikan harta masyarakat yang ada di luar negeri (repatriasi). Bagi sebagian 

pihak, amnesti pajak justru menimbulkan dampak negatif. Kelemahan kebijakan ini 

salah satunya adalah menurunkan persepsi wajib pajak mengenai keadilan, 

menggambarkan ketidakseriusan dan ketidaktegasan Pemerintah terhadap 

pengemplangan pajak. Lebih dari pada itu, Pemerintah telah menunjukkan bahwa 

sistem perpajakan di Indonesia masih tergolong lemah.  

Baer dan Le Borgne (2008) mengatakan beberapa cerminan pengalaman 

dari negara-negara yang juga sudah melaksanakan amnesti pajak, bahwa potensi 

kegagalan kebijakan ini lebih besar dibanding keberhasilannya, terutama untuk 

negara berkembang. Akar perkaranya bukan mengenai ide yang baik atau buruk, ide 
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amnesti pajak merupakan potong kompas cara pemerintah mendapatkan uang 

masyarakat dengan cara singkat. Sebagai masyarakat umum, tuntutan untuk cermat 

bahwa kebijakan ini seharusnya mendapat garda pengawalan yang ketat. 

pemerintah harus memikirkan kesiapan dengan matang karena belum ada fakta 

empiris bahwa kebijakan amnesti pajak bisa dijamin berhasil.  

Salah satu contoh negara berkembang yang dianggap berhasil melakukan 

pengampunan pajak adalah negara Afrika Selatan. Bahkan pada tahun 1995, 2003 

dan 2006 negara Afrika Selatan selalu berhasil melakukan kebijakan amnesti pajak 

dengan baik. Setelah dilakukan penelitian lanjutan, ternyata negara Afrika Selatan 

mendahului dengan rekonsiliasi politik yang mulus dan tuntas. Dengan demikian 

intisari dari diberlakukannya amnesti pajak bukan hal sepele yang tidak butuh 

persiapan matang. Persoalan terbesar sebenarnya tentang lemahnya administrasi 

perpajakan. Minimnya data yang akurat serta tingginya ketidakpastian hukum 

membuat rendahnya kepercayaan publik.  

Sistem administrasi perpajakan adalah relasi antara otoritas pajak dan wajib 

pajak yang kompleks. Penghindaran pajak bisa jadi memang diniatkan oleh wajib 

pajak. Hal tersebut juga hanya terjadi jika administrasi pajak belum baik dan 

aturannya masih banyak memiliki kelemahan. Kedua pihak, dalam hal ini otoritas 

pajak atau pemerintah dan wajib pajak ikut andil dalam melakukan kesalahan. Sejak 

awal munculnya amnesti pajak ini masih terkesan semu, tidak menarik batas yang 

jelas antara pemohon dan termohon. Semoga saja amnesti pajak merupakan solusi 

bukan menjadi polusi kepercayaan masyarakat utamanya wajib pajak yang sudah 

patuh.  
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Sasaran utama kebijakan amnesti pajak ini merupakan golongan 

pengusaha namun kenyataan yang ada pada penerapan kebijakan ini menyasar 

seluruh wajib pajak, tidak terkecuali wajib pajak karyawan. Pemilihan wajib pajak 

karyawan BUMN dan PNS dengan pendapatan ganda (memiliki usaha atau 

pendapatan lain di luar pendapatannya sebagai karyawan) dikarenakan kelompok 

karyawan berpendapatan ganda mencakup dua golongan sekaligus, yaitu lingkup 

aparatur pemerintah selaku pemangku kebijakan dan lingkup pengusaha selaku 

sasaran utama kebijakan amnesti pajak. Berikut adalah hasil penelitian kepada 

beberapa wajib pajak pegawai BUMN dan PNS yang sekaligus memiliki penghasilan 

di luar pekerjaan utama, yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak 

berpenghasilan ganda. 

4.1.2  Pemahaman Keadilan Amnesti Pajak 
 

Amnesti pajak merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang 

diusung dan digemborkan dengan tujuan utama yaitu mengembalikan dana 

repatriasi yang ada di luar negeri untuk diakui sebagai kepemilikan dalam negeri. 

Harapan yang ada ketika adanya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia maka 

tambahan aset yang dilaporkan akan menambah harta pada basis data negara. 

Pendataan kepemilikan harta membuat pihak DJP dapat lebih mudah melacak 

kekayaan Wajib Pajak. Kenyataan yang didapat, justru amnesti pajak diikuti oleh 

banyak Wajib Pajak dengan kepemilikan dalam negeri (Prastowo, 2017). Salah 

fokus pada kebijakan ini pada awalnya diakibatkan oleh kabar simpang siur yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa amnesti pajak merupakan kebijakan 

yang tiba-tiba datang dan kemudian menimbulkan pendapat publik yang bermacam-

macam. Kabar beredarnya amnesti pajak yang salah fokus dapat kita lihat bahwa 
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sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya kuat dalam menerapkan penegakkan 

hukum suatu kebijakan yang telah disetujui.  

Salah satunya Ibu B sebagai tenaga pengajar di satu Instansi Negeri. Ibu B 

merupakan dosen dengan status PNS yang memiliki usaha di luar penghasilannya. 

Berikut penuturannya ketika ditemui di ruang kerjanya pada jam istirahat. 

“Iya mas saya ikut amnesti, karena awalnya saya memang merasa 
sudah saya laporkan semua jujur saya lupa kalau punya tanah, 
tanah yang belum saya laporkan itu karna belinya sudah cukup 
lama ya karena belinya tahun 2000 an  dan sampai sekarang kan 
belum dimanfaatkan. Saya sendiri aja lokasinya juga lupa karna 
sudah maaf ya endak terdeteksi sehingga waktu saya mengisi 
SPT tidak saya masukkan jadi masalah nya ya disitu sebenarnya 
ngga sengaja lupa.”  

Ibu B merasa sudah menjadi Wajib Pajak yang baik, beliau mengakui dari 

penuturannya secara implisit bahwa tidak sengaja untuk menggelapkan 

kekayaannya. Kebanyakan dari Wajib Pajak tipe Ibu B ini hanya karena lupa, bukan 

karena sengaja. Peneliti kemudian bertanya mengenai tanggapan Ibu B selaku 

Wajib Pajak karyawan PNS sebagai dosen yang juga mempunyai usaha di luar 

penghasilannya dan sekaligus pengguna kebijakan amnesti pajak meskipun alasan 

keikutsertaannya bukan karena sengaja. Berikut tanggapan beliau mengenai 

keberadaan kebijakan amnesti pajak. 

“Kalo yang ada di masyarakat yang disini ya mas ya yang lebih 
utama sebenernya yo apakah kebijakan ini sudah menggali ke 
semunya ya.. semuanya ini maksud saya tidak hanya PNS yang 
mungkin gajinya sangat sedikit yang hartanya hanya dari itu ke itu, 
kira kira evaluasi kedepan itu sebenarnya targetnya kan untuk 
mereka mereka yang besar banget ya bukan seperti saya saya ini 
yang average yang menengah ke bawah kira kira seperti itu, yang 
sudah nggak mereka membuat semacam pemetaan dari amnesti 
yang sudah masuk itu ee sudah belum mereka melakukan analisis 
target sasaran yang mereka bidik itu apakah sudah tercapai dari 
luar negeri jadi ga hanya yang menyoroti PNS yang diuplek uplek 
terus…” 
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Penuturan Ibu B mengindikasikan bahwa Pemerintah telah menjaring 

semua kalangan, ditakutkan target sasaran utama yaitu pihak yang paling dikejar 

akan lepas karena pemerintah terlalu gagal fokus pada semua kalangan. Berikut 

pernyataan Bapak A juga terkait hal serupa mengenai target dan sasaran 

pemerintah terhadap Wajib Pajak amnesti pajak. Bapak A juga merupakan tenaga 

pendidik pada instansi yang sama. Beliau merupakan pengguna kebijakan amnesti 

pajak juga dikarenakan awalnya belum terlalu jelas dengan maksud serta tujuan 

amnesti pajak. Perasaan aji mumpung ada kesempatan membuat Bapak A secara 

voluntary memanfaatkan kebijakan amnesti pajak. 

“Yang jelas pertama, saya kan bukan orang pajak ya anggap saja 
meskipun di usia tua, siapapun lah kalau tidak pernah belajar 
pajak bahkan tidak tau tentang ilmu pajak saya anggap itu saya 
orang awam. Jadi kalau kemarin saya diminta ikut amnesti pajak 
itu semata mata itu merupakan apa ya ee permintaan atau boleh 
dikatakan anjuran pemerintah yang harus ditaati apalagi saya 
sebagai PNS ini adalah program pemerintah dimana masyarakat 
harus ikut itu aja”  
 

Ketidaktauan mengenai pajak oleh Bapak A membuat beliau mengikuti 

tanpa dasar kuat. Strategi pemerintah untuk menyeser tipe Wajib Pajak yang 

memiliki potensi pengetahuan rendah mengenai pajak dirasa berhasil. Namun lama 

kelamaan rasa ketidakadilan juga nampaknya muncul dari dalam benak Bapak A. 

“…….Cuma dampaknya ternyata lebih menakutkan kepada 
internal, kepada kami kami yang notabene bukan target utama 
sehingga  saya kira hasilnya tidak terlalu  signifikan ya untuk 
masyarakat kecil  termasuk  dosen PNS yang notabene 
besarannya  tidak terlalu signifikan ya dibanding dengan modal 
yang dibawa keluar itu, jadi menurut saya amnesti ini sebuah 
senjata atau meriam ya …. “ 
 

Ungkapan Bapak A mengindikasikan bahwa beliau awalnya mendukung dan 

mengikuti amnesti pajak dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyita 

perhatiannya dan dirasa kebijakan amnesti pajak memang layak diperuntukkan 
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untuk perbaikan sistem perpajakan. Namun, setelah Bapak A mengetahui 

konsekuensi dan alur cerita amnesti pajak, tidak berbeda pada informan yang 

lainnya. Bapak A merasa beliau bukanlah sasaran utama yang dibidik pemerintah. 

Besaran tebusan yang dibayarkan Bapak A juga diyakini beliau belum seberapa 

nominalnya jika Pemerintah mampu mengungkap kejahatan sesungguhnya oleh 

kelas yang lebih besar lagi. Bagi Bapak A berkontribusi pada setiap momen 

merupakan kesempatan baginya berkontribusi kepada negara, hanya saja ketika 

mengetahui yang sesungguhnya ternyata sifat alamiahnya sebagai Wajib Pajak 

secara manusiawi juga terlihat. Terbukti adanya ungkapan ternyata tidak 

menyangka ada uang tebusannya.  

Pemahaman mengenai keadilan memang begitu luas. Terlebih jika 

menyangkut posisi dan keberadaan peran seorang Wajib Pajak. Bapak A sebagai 

abdi negara PNS mengungkapkan definisi adil sebagai berikut. 

“Gini mas, awal dulu ya presepsi saya itu merupakan langkah baik 
pemerintah untuk menarik dana dana yang ada diluar negeri wah itu 
bagus saya dukung sekali karena kita taukan krismon krisis moneter 
kita itu banyak e uang Negara atau uang untuk kita ini berada diluar 
negeri sehingga tax amnesty ini paling engga bisa menarik dana 
yang begitu besar ke tanah air, saya loh tau berapa persen yang 
berhasil ditarik ke dalam negeri, nah Cuma dampaknya ternyata 
lebih menakutkan kepada internal. Terus… tax amnesty ini 
sosialisasi ada tapi pemahaman sebenarnya saya ngga yakin 
apakah semua paham termasuk saya sendiri sampai sekarang juga 
kayak masih agak sedikit ragu, ini jangan jangan jebakan atau e 
apa yaa”  

Pendapat Bapak A sejalan dengan yang dikatakan dengan Ibu B bahwa menilai adil 

memang tidak mudah. Ada beberapa aspek yang dijadikan acuan sehingga 

kebijakan tersebut bisa dikatakan adil atau tidak.  

“Kalo bicara adil itu kan relatif ya kalo saya ga melihat dari segi 
adilnya saja tapi kalo saya lebih menyoroti pada pada apa 
membiasakan orang untuk jujur gitu melaporkan yang dia milikin 
saja sehingga kalo kita bicara adil itu melihat bahwa ini ee kebijakan 
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yang dalam arti memberikan peluang orang untuk, namanya orang 
lupa ya melaporkan ulang ya itu kan meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk melaporkan pajaknya”  

Berbeda pandangan terkait keadilan yang disampaikan informan sebelumnya. 

Berikut menurut Ibu D pandangannya mengenai keadilan.  

“Dari sebuah makna dari keadilan ya kalau menurut saya seperti ee 
apa ya apa ini anak ya artinya orang tua mempunyai anak tiga terus 
anak pertama disayang banget anak kedua biasa anak ketiga 
apalagi disepelekan jadi anak pertama dikasih uang lebih setiap 
harinya anak kedua cuman dua puluh ribu anak ketiga kalo dikasih 
kalo dia membantu orang tua dikasih kalo tidak membantu orang 
tua ga dikasih, kalau menurut saya tax amnesti seperti itu kayak 
kalau dia uang nya banyak tapi kalau dia orangnya sudah disayang 
orang tua ya udah kamu walaupun kamu jelek gimanapun nakal 
bagaimanapun apaitu main sampe ga pulang pulang nilainya jelek 
tetep aja ….”  

Ibu D mengatakan ketika adanya amnesti pajak dirasa Wajib Pajak yang tidak taat 

selama ini dipandang sebagai anak nakal yang tidak pernah patuh terhadap orang 

tuanya, namun sang orang tua tetap memberi ampunan meskipun telah banyak 

melanggar ketentuan aturan keluarga. Baginya diberikan ampunan menjadikan 

saudara yang lain telah patuh akan memiliki perasaan yang iri. Hal demikian 

memang terbukti dari ungkapan-ungkapan sebelumnya oleh Bapak C dan Ibu C, 

Wajib Pajak suami istri yang selama ini telah taat. 

Amnesti pajak telah memasuki masa dimana bisa dikatakan sangat krusial. 

Antusiasme publik yang besar dan reaksi pasar yang positif diibaratkan kumpulan 

anak-anak nakal yang tidak patuh kepada orang tuanya tergiur akan ampunan dan 

hapusan kesalahan yang selama ini diperbuat. Konsistensi implementasi 

merupakan kunci keberhasilan amnesti pajak. Di balik kerumitan teknis administrasi, 

spirit amnesti pajak harus berkobar. Anak yang nakal ingin meminta maaf dan ketika 

itu orang tua akan mengambil peran setelah diampuni maka setelahnya mereka 

tidak akan lepas kembali. Amnesti pajak harus membangun rasa percaya yang 
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tinggi sehingga membuat semua hal menjadi benderang baik dari pemerintah, Wajib 

Pajak yang selama ini patuh dan pengemplang pajak yang selama ini nakal.  

Peneliti dapat menyimpulkan terkait keadilan dari berbagai sudut pandang 

informan memiliki jawaban yang beragam. Rangkuman tersebut bisa digarisbawahi 

bahwa amnesti pajak bukan sepenuhnya baik pun juga tidak sepenuhnya buruk. 

Amnesti pajak merupakan alat yang digunakan Pemerintah sebagai mesin pencari 

uang. Amnesti pajak tidak bisa sepenuhnya dikatakan tidak adil karena terkandung 

tujuan baik di dalamnya. Pun juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya adil karena ada 

jiwa-jiwa Wajib Pajak yang selama ini telah patuh tidak merasa diapresiasi tetapi 

justru diberikan rasa kecewa akibat pelaksanaan amnesti pajak. Tergantung posisi 

dan keberadaan kita dan Wajib Pajak. Merasa diuntungkan atau dirugikan 

mencerminkan ungkapan adil atau tidak adil. Secara tersirat para Wajib Pajak 

mengungkapkan perlu terus menerus dilakukan perbaikan dalam banyak hal terkait 

kebijakan dan hukuman berat bagi pengemplang pajak di Indonesia. 

 

4.2 Keadilan Amnesti Pajak 

4.2.1  Kesan Pertama Pelaksanaan Amnesti Pajak di Mata Wajib Pajak  

 Amnesti pajak merupakan kebijakan yang tertinggi diberikan kepada wajib 

pajak dengan imbalan terhapusnya pajak terutang beserta sanksi, baik administrasi 

maupun pidana. Kemunculan amnesti pajak mendapat respon luar biasa dari para 

masyarakat. Wajib pajak yang taat maupun belum taat, wajib pajak yang tidak ikut 

amnesti, berniat tidak ikut, berniat ikut dan ikut. Berikut pemahaman Bapak A 

menyatakan sudut padangnya secara positif tentang amnesti pajak. 
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 “Ya kalau secara umum sudut pandang saya sebagai warga 
negara ya amnesti pajak bukan sekedar persoalan teknis pajak 
tapi merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan 
pendapatan nasional atau katakanlah untuk membangun ekonomi 
bangsa karena efeknya begitu luas nantinya, jadi bukan sekedar 
persoalan siapa yang membayar pajak siapa yang dikenai pajak 
tapi tujuannya jangka luas ya untuk kesejahteraan saya pikir 
bagus itu”  

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak A bahwa tujuan amensti pajak itu 

baik. Amnesti pajak bukan ajang untuk mengumpulkan uang, namun juga berfungsi 

sebagai pembangunan ekonomi bangsa. Ibu C sebagai karyawan pegawai BUMN 

juga menjawab pertanyaan dengan ungkapan yang serupa bahwa uang dari 

amnesti pajak ini akan diputar untuk kebutuhan infrastruktur, jawaban dari Ibu C 

menunjukkan kebijakan amnesti pajak memang baik untuk tujuan bersama. Bapak 

C merupakan suami dari Ibu C menyatakan pemahamannya mengenai amnesti 

pajak.  

“Yang saya tau ya tentang amnesti pajak ini pengampunan pajak 
yang dilakukan pemerintah terhadap Wajib Pajak yang nggak 
membayarkan kewajiban pajaknya terhadap pemerintah dan itu 
mereka diampuni secara sah, saya tidak setuju terhadap amnesti 
pajak ini karena saya sebagai wirausaha yang taat pajak 
disamakan dengan mereka yang tidak taat pajak dalam hal hak 
dan kewajiban”  

 
Sedikit mulai terbuka bahwa suatu kebijakan bukan tentu diterima oleh seluruh 

masyarakat. Bahkan yang satu rumah suami istri berbeda pandangan tentang 

amnesti pajak. Tidak sedikit yang mengaku bahwa amnesti pajak justru membuat 

resah terbukti dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak C yang merasa dirinya 

taat kemudian disamakan mengenai hak dan kewajiban dengan wajib pajak yang 

tidak taat sejak adanya amnesti pajak. Selanjutnya pemahaman yang sederhana 

dari Ibu D mengatakan tidak begitu mengetahui amnesti pajak. Tuturnya bahwa 

yang dimaksud amnesti pajak ya pengampunan pajak. 
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 “Yang saya tau tentang amnesti pajak atau tax amnesty itu adalah 

pengampunan pajak ya pokoknya ya pengampunan pajak bagi 

orang yang e belum membayar pajak jadi diampuni aja usahanya itu 

dana yang dia punya itu terlalu banyak jadi e untuk dari pemerintah 

istilahnya mengampuni aja pajaknya soalnya nanti akan dibayar 

gituloh tentang pajaknyanya”  

 
Ibu B menyatakan bahwa menurutnya amnesti pajak merupakan kesempatan 

bagi wajib pajak yang lupa melaporkan hartanya di dalam SPT tahunan sehingga 

tidak tercatat secara keseluruhan harta yang dimiliki wajib pajak. Berikut paparan 

singkat Ibu B: 

“Yang saya pahami sih amnesti aja kan pengampunan pajak kan 
gitu… jadi mungkin diberikan kepada wajib pajak yang dalam tanda 
petik mungkin lupa ya… melaporkan ee,, istilahnya hartanya yang 
lupa sehingga tidak tercover di penyampaian SPT di tahun 
sebelumnya”  

Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari kelima informan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa sebagian besar mengetahui dan paham tentang amnesti 

pajak. Amnesti pajak merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

mereka yang lupa atau lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Tujuan amnesti pajak tidak hanya sebagai alat pengumpul uang masyarakat, namun 

amnesti pajak bisa dijadikan sebagai alat reformasi kebijakan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak dijelaskan mengenai amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bisang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 

tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. 

Perkembangan praktik amnesti pajak diikuti olek kebutuhan Pemerintah dalam 

memenuhi target penerimaan uang negara, sehingga fokus dan sasaran amnesti 
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pajak bukan barang penting sebagai tonggak pelaksaan namun menjadi meluas dan 

terkesan yang terpenting mendapatkan pemasukan. Titik nol sebagai hasil 

rekonsiliasi, menjadi prasyarat penting penegakkan hukum yang lebih adil dan 

pembenahan administrasi. 

4.2.2  Kaca Mata Keadilan Penerapan Amnesti Pajak Menurut Karyawan BUMN 

Bersiaplah kecewa jika termasuk pada golongan yang percaya bahwa 

amnesti pajak merupakan obat mujarab bagi semua jenis penyakit perpajakan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa belum ada studi empirik yang 

fokus mengatakan amnesti pajak bisa mengatasi berbagai tantangan pajak 

sekaligus. Penambahan penerimaan secara signifikan dalam jangka pendek, 

perluasan basis pajak, penambahan jumlah Wajib Pajak, repatriasi aset, dan transisi 

menuju sistem perpajakan yang baru. 

Tujuan amnesti pajak memang dirasa cukup jelas, hanya saja amnesti pajak 

bukan satu-satunya alat yang dapat berdiri secara independen dan dapat 

menyelesaikan semua persoalan. Amnesti pajak hanyalah sebuah program biasa 

yang punya risiko gagal dan potensi keberhasilan, dengan syarat mampu memenuhi 

prasyarat sebelum dilakukannya amnesti pajak yang pernah menjadi penentu 

keberhasilan program serupa di negara lain, hal ini salah satunya juga dibentuk dari 

perilaku moral terkait pajak dari Wajib Pajak itu sendiri.  

Sesederhana itulah, namun nalar dari pengusaha secara instingtif mencari 

intensif dan efisiensi dari program amnesti ini. Justru pada kondisi seperti ini 

pemerintah harus lebih kuat dalam bernegosiasi dengan pengusaha kelas kakap. 

Visi dan misi yang kuat dan kokoh akan mempertajam keberadaan momentum 

amnesti pajak sebagai alat reformasi perpajakan secara menyeluruh. Pemerintah 

juga sebenarnya memiliki kesempatan untuk mentransformasikan kemandekan saat 
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ini menuju situasi dan kondisi yang lebih menjanjikan. Wajib Pajak kelas kakap 

terperangkap, dan Wajib Pajak yang selama ini patuh bisa tidur nyenyak tanpa 

memiliki rasa ketidakadilan di benaknya. 

Momen amnesti pajak sebenarnya bisa digunakan sebagai jembatan atau 

program antara menuju reformasi yang menyeluruh. Amnesti pajak merupakan 

langkah yang bisa diambil ketika Indonesia terapung di antara ekonomi domestik 

dan global yang semakin melambat. Amnesti pajak tidak boleh menjadi kebijakan 

yang agresif dengan target ambisius. Hal tersebut justru memperparah luka negara. 

Bukan mencapai target, namun bisa lebih fatal jika amnesti pajak tidak dibarengi 

dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, ruang ekstentifikasi yang sempit dan 

koordinasi penegakan hukum yang lunak. Kesimpulan yang bisa diambil dari 

gagasan tersebut adalah amnesti pajak merupakan kebijakan yang membutuhkan 

basis data akurat dan titik pijak rekonsiliasi yang kokoh.  

Penelitian ini berbicara mengenai keadilan. Amnesti pajak yang memasuki 

fase kritis bertemu dengan kepentingan atas kehadirannya. Keadilan di dalam 

kepentingan yang susah untuk dibedakan. Pengawasan yang efektif dan konsistensi 

implementasi yang menjadi prasyarat keberhasilan amnesti pajak merupakan 

kebutuhan penting yang harus dipenuhi. Kita boleh berharap amnesti pajak dan 

masa depan perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik, namun tidak semudah 

mengumpulkan uang tanpa garda pengawalan dan sistem yang kuat setelahnya. 

Bisa jadi  masyarakat lengah, atau kadang juga tak sedikit yang sadar. Keadaan 

yang lebih penting bukan ketika amnesti pajak, namun ketika pasca amnesti pajak. 

Sintesa penelitian ini merujuk pada teori keadilan menurut Rawls (2011:40) 

yang mana mengatakan bahwa ukuran adil adalah memandang berbagai pihak 

dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ada dua prinsip keadilan 
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yang diusung oleh Rawls (2011: 57) yaitu yang pertama setiap orang memiliki hak 

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama 

bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian 

rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan dan semua posisi jabatan 

terbuka bagi semua orang. Penelitian amnesti pajak ini juga tidak lepas dari konsep 

keadilan yang harus ditegakkan oleh Pemerintah. Amnesti pajak bisa dikatakan adil 

jika di dalamnya terdapat dua prinsip yaitu setiap orang memiliki hak yang sama 

dalam penerapan amnesti pajak, namun perlu diingat bahwa sisi adil mana yang 

mau diangkat. Rawls (2011: 57) mengatakan bahwa kebebasan dasar yang paling 

luas bukan berarti dengan mudah amnesti pajak dikatakan adil. Prinsip yang kedua 

harus dipenuhi adalah ketimpangan sebagai dampak dari ketidaksamaan kewajiban 

yang dipikul oleh setiap wajib pajak juga tidak lantas membuat amnesti pajak 

dikatakan adil dengan mudah. Penelitian Kurniawati dan Toly (2014) yang telah 

dilakukan sebagian besar mengatakan amnesti pajak bukanlah alat bantu yang 

dapat memberikan dampak secara signifikan. 

 Peneliti bisa menggambarkan bahwa bicara mengenai adil bukan hal yang 

mudah. Posisi karyawan PNS dan BUMN terdapat perbedaan namun juga memiliki 

persamaan. Contoh dari perbedaan keduanya terdapat pada jawaban ketika ditanya 

tentang keadilan. Sisi PNS mengatakan susah dalam menilai keadilan karena mau 

tidak mau PNS juga merasakan gaji yang diberikan pemerintah. Amnesti pajak juga 

salah satu produk kebijakan pemerintah. Sedangkan dari pihak BUMN mengatakan 

bahwa amnesti pajak ini dinilai tidak adil dalam pelaksanaannya. Dengan lantang 

dan yakin para kelompok BUMN menyatakan untuk tidak setuju dengan adanya 

amnesti pajak.  



55 
 

 

Setiap Wajib Pajak, pada intinya berhak mendapatkan amnesti pajak, 

kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya 

telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, tidak sedang dalam proses peradilan atau 

Wajib Pajak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang 

perpajakan. Wajib Pajak pun dapat memilih untuk ikut amnesti pajak atau sekedar 

menyampaikan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini 

tercermin pada kebebasan hak dan kewajiban yang sama menurut Rawls (2011: 50-

57) bahwa setiap orang memiliki kebebasan dasar yang paling luas, namun tetap 

dalam batasan wajar sebagaimana hak dan kewajiban diartikan sebagai dasar 

pelaksanaan kebijakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan siapa saja 

yang dapat memanfaatkan program amnesti pajak ini. Perdirjen ini juga mengatur 

apa saja yang termasuk sebagai harta yang perlu diungkap supaya tidak menjadi 

potensi sengketa di kemudian hari. Kasus demi kasus harus diungkap sejalan 

dengan persyaratan baku yang diminta.  

Pemetaan Wajib Pajak yang patuh, berniat patuh, tidak berniat patuh, 

berniat tidak patuh dan Wajib Pajak tidak patuh menjadi pekerjaan yang krusial bagi 

DJP. Informasi terkait tipe-tipe perilaku Wajib Pajak terhadap otoritas pajak 

selayaknya melengkapi profil Wajib Pajak yang dibangun dalam sistem informasi 

DJP sehingga pengawasan bisa tepat sasaran, pun dengan perlakuan masing-

masing kriteria patuh itu sendiri. Bagi Wajib Pajak yang patuh dan kooperatif 

seharusnya mendapatkan ganjaran penghormatan dan diberikan apresiasi selama 

ini telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Tidak mudah bagi mereka 

berkampanye jujur dan benar di tengah kawasan yang tidak layak dikatakan 

kepatuhannya bagus. Rasa kecewa para Wajib Pajak patuh kerap menjadi senjata 

bumerang tersendiri, sebenarnya hal ini bisa dikatakan sebagai cerminan keadilan 
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Rawls (2011: 50-57) yang kedua. Kebijakan amnesti pajak justru menjadikan mereka 

ciut, merasa selama ini tindakannya sia-sia. Bagi Wajib Pajak patuh kebijakan ini 

justru menjadi obat pencuci dosa untuk para pengemplang yang menjadi lawan 

ketaatan mereka. Berikut adalah deskripsi gambaran ungkapan salah satu informan 

yang tidak mengikuti amnesti pajak dikarenakan selama ini dirinya telah menjadi 

Wajib Pajak patuh. Keadilan Rawls (2011:50-57) yang kedua tidak harus dimaknai 

sebagai dasar sebagai ketidakadilan, justru distribusi dan pembagian yang tidak 

sama ini tidak boleh dipahami secara arti yang sempit dan mutlak supaya tidak 

menjadikan pemikiran berontak akibat perasaan ‘sudah patuh’ yang tidak dihargai. 

Bapak C dan Ibu C merupakan pasangan suami istri yang keduanya 

dikenakan pajak berganda. Ibu C merupakan pegawai BUMN yang dengan rajin 

dipotong pajak secara otomatis sehingga laporan pajaknya setiap bulan sangat rutin. 

Terhadapnya juga terutang pajak yang lain, sebagai seorang istri dia juga memiliki 

hak atas kepemilikan harta suaminya. Tercermin pada ungkapan keduanya kurang 

setuju dengan kebijakan amnesti pajak dikarenakan Ibu C beserta suaminya Bapak 

C telah menjadi Wajib Pajak taat yang kemudian merasa tidak adil jika pengemplang 

diampuni begitu saja. Berikut ungkap Ibu C ketika diwawancarai di kediamannya di 

kawasan Buring 

“Kalo saya tidak setuju ya, saya pribadi tidak setuju dikarenakan e 
saya penghasilan saya take home pay saya itu ee berkurang 
karna dipotong oleh pajak sedangkan orang orang yang diluar 
sana yang tidak membayar pajak tetapi setelah sekali membayar 
pajak langsung diampuni sedangkan saya rutinitas pendapatan 
saya juga dipotong…….Ya sebel aja liatnya gitu…”  

Perasaan yang dirasakan Ibu C lantas membuatnya merasa iri ketika 

dirinya selalu memenuhi panggilan kewajiban. Sejak adanya amnesti pajak Ibu C 

menjadi tau ternyata ada kebijakan pemerintah yang menggugurkan dosa para 
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penggelap pajak. Penuturan yang sama diungkapkan oleh suami Ibu C, Bapak C  

merupakan pemilik usaha yang taat pajak. Rasa patuhnya dipatahkan ketika 

kebijakan ini ternyata diikuti oleh banyak pengusaha sejenis usaha Bapak C. 

Kenyataan itu menyeruak dadanya, selama ini mereka merugikan negara. Dengan 

sadar pemerintah kemudian mengampuni mereka.  

“Ya mereka orang orang yang ga punya malu hidup di negaranya 
sendiri tapi tidak mau membayarkan kewajiban untuk kemajuan 
negaranya sendiri apalagi mereka yang menaruh uang di luar 
negeri yang harusnya dikejar oleh pemerintah bukan yang ada 
disini yang nyatanya disini merasakan ketidakadilan dalam hal 
pajak”  

Bapak C mengatakan dirinya memang sempat marah dengan adanya 

kebijakan amnesti pajak, namun perasaan telah menjadi Wajib Pajak yang patuh 

tetap membuatnya tenang karena tidak harus merasakan kondisi psikologis seperti 

para pengusaha lainnya. 

“Tapi ngga papa ya biarin aja mereka demikian… Perasaan saya 
ya lebih merasa tenang ketika saya tidak termasuk yang ikut 
amnesti pajak. saya bisa kerja menghidupi keluarga saya tanpa 
dikejar kejar oleh petugas pajak dan memang sudah menjadi 
tanggung jawab saya sebagai warga negara yang taat paja toh 
uang dipergunakan untuk pembangunan negara juga ya 
pemerintah harusnya lebih adil lah untuk hal pajak, kalau mereka 
yang tidak membayar punya utang ya ditagih jangan malah 
diampuni”  
 

Kondisi yang sama dialami oleh Ibu D, beliau merupakan karyawan bank 

BUMN yang juga memiliki usaha sekaligus sebagai tambahan penghasilannya. Ibu 

D, terhitung menjadi Wajib Pajak patuh. Kaget sekaligus merasa tidak adil ketika 

pemerintah tidak memandang dirinya dan rekan yang telah menjadi Wajib Pajak 

patuh. Ungkapannya terkesan terluka namun kemudian Ibu D berusaha berdamai 

dengan dirinya sendiri. Sudah melanggar peraturan masih saja diampuni, sudah 

menjadi Wajib Pajak yang patuh, namun belum diapresiasi. Ibu D termasuk Wajib 
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Pajak berpenghasilan ganda yang cukup kritis dalam menanggapi kebijakan 

amnesti pajak. Berikut penuturannya ketika peneliti mendatangi rumahnya di 

kawasan Sukun setelah Ibu D pulang dari kantornya. 

“Yang mengikuti amnesti pajak itu bagi saya orangnya itu ya orang 
yang cukup keenakan ya soalnya dari amnesti pajak dia dapat 
pengampunan pajak. Dari pengampunan pajak tersebut aja jadi 
dia kan tidak patuh ya dalam pajak tapi dia diampuni dari 
pemerintah dan menurut saya itu ngga…..hmmm nggak apa ya? 
nggak adil banget  untuk kita yang selama ini ….”  
 

Pengungkapan Ibu D sebagai Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban dengan 

baik, juga ungkapan Bapak C beserta Ibu C sebagai istrinya merupakan hal wajar 

terjadi bagi Wajib Pajak patuh. Amnesti pajak merupakan kebijakan yang cukup 

mengagetkan, bagi Wajib Pajak yang selama ini mengemplang juga terlebih 

mengagetkan bagi Wajib Pajak yang selama ini telah patuh.  

Penelitian Torgler dan Frey (2006) mengatakan penghargaan terhadap 

Wajib Pajak yang benar-benar jujur dipercaya menjadi alat yang efektif dalam 

mengingkatkan kepatuhan pajak. Kehadiran amnesti pajak sepertinya justru 

membuat para Wajib Pajak jujur menjadi kecewa. Keberadaan Wajib Pajak yang 

jujur meskipun mereka datang dari hati nurani, terpanggil jiwanya untuk menjadi 

masyarakat yang baik namun harus terus dijaga agar tidak terpengaruh menjadi 

tidak patuh karena mereka telah murni melakukan kejujuran tanpa edukasi. Hal ini 

adalah lebih baik daripada Wajib Pajak jujur yang dikarenakan setelah mendapat 

edukasi (Torgler, 2003) 

Dua hal yang belum pernah terjadi bahwa antusiasme masyarakat yang 

tinggi dan semarak untuk berbondong-bondong mendatangi kantor pajak merupakan 

modal awal pemerintah dalam membangun kebudayaan baru. Hal tersebut ada 

sejak keluarnya amnesti pajak. Kegotongroyongan untuk menjadikan Indonesia lebih 
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baik merupakan salah satu output yang ditujukan ketika terbentuknya kebudayaan 

membayar pajak dengan baik. 

Amnesti pajak merupakan ajang pelajaran untuk berbuat jujur. Masyarakat 

dituntut untuk mengakui harta yang selama ini disembunyikannya. Di sisi lain 

pemerintah sendiri tidak melakukan transparansi setelah berakhirnya amnesti pajak, 

pemerintah tidak memberikan pemaparan dan tidak menjelaskan dana sekian yang 

didapatkan dari program amnesti pajak digunakan untuk apa saja. Selain itu pada 

saat berlangsungnya amnesti pajak perlu disiapkan segala hal dari hal kecil sampai 

hal besar. Wajib Pajak dengan keinginan pribadi mendatangi magnet amnesti pajak 

sebagai bukti niat baik seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dan kepuasan 

dari pelayanan ini. Pada kenyataannya yang terjadi justru perasaan kecewa dari 

sebagian Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak dikarenakan sistem 

pelayanannya belum siap untuk melayani kebutuhan para peserta amnesti pajak. 

Lebih lagi perasaan kecewa juga dirasakan oleh Wajib Pajak yang selama ini telah 

taat karena mengetahui pengampunan masal ini dinikmati para penggelap pajak.  

Ungkapan dari salah satu informan menyatakan bahwa pemerintah jangan 

fokus kepada golongan menengah ke bawah yang disasar. Sebenarnya sasaran 

amnesti pajak ini memang bukan seluruhnya. Sasaran amnesti pajak ini merupakan 

pengusaha kelas kakap yang selama ini menyembunyikan hartanya tidak 

dideklarasikan. Pemerintah seharusnya tidak saklek dalam pelaksanaan amnesti 

pajak dan melakukan pemetaan dengan jelas fokus dan tujuan. Sehingga tidak 

terasa salah sasaran. 

Tujuan awal amnesti pajak merupakan mengumpulkan dana repatriasi dari 

luar negeri untuk dikembalikan ke dalam negeri. Lalu apakah hal tersebut sudah 

berhasil? Pelaporan yang semacam ini tidak dipaparkan sebagai evaluasi kebijakan. 
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Terkesan seperti mencari uang dan setelah mendapatkan kemudian ditinggalkan 

dan dibiarkan. Masyarakat perlu mengetahui apakah suatu kebijakan ini tepat 

sasaran atau tidak. Bagaimana timbul keyakinan dari masyarakat jika pemerintah 

tidak bersedia menerima pendapat dan menanyakan kritik serta saran dari 

masyarakat. 

Amnesti pajak juga merupakan ajang dan kesempatan bagi pemerintah 

melakukan reformasi perpajakan. Tidak mudah untuk membangun antusiasme 

masyarakat terkait pajak. Momentum langka ketika pajak dijadikan topik 

perbincangan di berbagai penjuru. Amnesti pajak tidak untuk dijadikan sebagai alat 

mesin pencari uang. Seharusnya amnesti pajak juga merupakan even besar dimana 

para masyarakat dari semua golongan ikut merasakan bahwa pajak sesungguhnya 

jantung negara ini. Amnesti pajak merupakan bukti bahwa ketika kekurangan 

asupan penerimaan, negara ini bisa saja tidak makan. Demikian dicontohkan dalam 

kehidupan rumah tangga ketika orang tuanya tidak bekerja dan tidak mendapatkan 

uang maka apa yang akan digunakan untuk menghidupi keluarganya. Amnesti pajak 

tidak perlu sempurna. Harapan yang ada pada para Wajib Pajak hanya penerapan 

amnesti pajak seharusnya memiliki fleksibilitas dan sistem transparansi yang baik. 

Supaya masyarakat mengetahui kebijakan ini telah mencapai sasaran atau masih 

jauh dari kata berhasil. 

 “kebebasan politik (hak memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) 
bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan 
berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring 
dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (pribadi); dan 
kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana 
didefinisikan oleh konsep rule of law” (Rawls, 2011: 50-57) 
 
Satu bait tentang kebebasan yang diusung oleh John Rawls mengisyaratkan 

bahwa kebebasan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat 



61 
 

 

yang ada di suatu negara. Menjelma menjadi suatu kosakata yang berarti keadilan 

merupakan persamaan kebebasan-kebebasan dasar yang berhak dimiliki oleh 

seluruh individu tak terkecuali adalah pribadi setiap Wajib Pajak. Kemudian dikenal 

sebagai prinsip keadilan John Rawls yang pertama (Rawls, 2011: 50-57) 

Pernyataan pada penyajian data yang diungkapkan oleh Ibu D mengenai para 

Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak bisa jadi merupakan dua sisi yang tidak 

bisa disalahkan. Sisi yang pertama adalah Wajib Pajak yang mengikuti amnesti 

pajak merupakan Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap pajak dan bisa disebut 

sebagai pengemplang. Hal ini dari kaca mata para Wajib Pajak yang telah patuh. 

Hak yang diberikan kepada Wajib Pajak pengemplang yang mengikuti amnesti 

pajak adalah pengampunan karena dia telah melakukan kewajibannya yaitu 

mengakui kesalahannya dengan menebus hartanya. Kejadian ini bisa dikatakan adil 

dalam persepktif prinsip keadilan John Rawls yang kedua yaitu keadilan tidak harus 

sama yang terpenting distribusi pajaknya merata.  

Bapak C dan Ibu C berpendapat bahwa sungguh memalukan para pengusaha 

besar kelas kakap menyembunyikan hartanya di luar Indonesia dan menyimpannya 

di luar negeri. Kini tiba saatnya pengampunan, mereka berbondong-bondong untuk 

mengakui hartanya untuk diakui sebagai basis perpajakan dalam negeri. Sebelum 

berbicara yang lebih frontal, Bapak C dan Ibu C juga memiliki pemikiran yang sesuai 

dengan prinsip keadilan John Rawls yang kedua yaitu mereka menyatakan bahwa 

tidak masalah jika pemerintah memberlakukan amnesti pajak dan dikenakan untuk 

semua Wajib Pajak asalkan perbaikan infrastruktur dilakukan dengan baik. 

 berkenaan dengan masalah distribusi sumber daya sosial dan ekonomi. 

Rawls (2011: 50-57) menegaskan bahwa distribusi bidang ini boleh dibagi secara 

tidak sama namun ketidaksamaan tersebut tidak boleh dipahami secara arti yang 
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sempit dan arti yang mutlak, melainkan harus memenuhi dua unsur. Singkat kalimat 

yang sederhana, kehadiran para pemohon maaf Wajib Pajak yang dulu 

pengemplang pajak justru boleh diberikan ucapan terima kasih. Pengakuan para 

Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak ke depan akan menjadi saudara sekarib 

penopang kehidupan sebagai penyumbang penerimaan negara. Data basis pajak 

yang telah dijaring oleh pemerintah akan menjadikan mereka yang telah dicacat 

sebagai penyanggah tiang perekonomian negara. Wajib Pajak patuh sudah tidak 

merasa sendirian lagi, terdapat teman-teman baru yang sekarang bisa diberlakukan 

adil dan sama hak dan kewajibannya selayaknya masyarakat di Indonesia. 

Demikian sisi keadilan dari wajib pajak yang lebih dominan pada prinsip keadilan 

John Rawls yang kedua yang menyatakan adil tidak harus sama.  

4.2.3  Kaca Mata Keadilan Penerapan Amnesti Pajak Menurut PNS 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada akhirnya mengesahkan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Amnesti pajak 

(Selanjutnya disebut UU No. 11 tahun 2016). Konsideran UU No.11 tahun 2016 

menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak diambil dalam rangka meningkatkan 

penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran kepatuhan 

masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. konsideran UU No.11 tahun 

2016 secara implisit menyatakan bahwa kebijakan amnesti pajak diambil karena 

masih banyak Wajib Pajak yang selama ini belum patuh dan jujur dalam melaporkan 

harta yang dimiliki baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar 

negeri. Perlu diakui pajak pada umumnya masih dirasakan sebagai suatu 

pembebanan sehingga tidak dapat dipungkiri masyarakat mempunyai 

kecenderungan enggan membayar pajak. Kebijakan amnesti pajak tidak dapat 

dipungkiri menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. Pihak yang kontra atas 
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kebijakan tersebut menilai bahwa kebijakan amnesti pajak dianggap sebagai 

kebijakan yang tidak memberi keadilan terhadap Wajib Pajak patuh. 

Berdasarkan aspek yuridis khususnya dari aspek keadilan, kebijakan amnesti 

pajak dapat dimengerti sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil dari pemerintah 

karena ada perlakuan khusus terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh membayar 

pajak, justru diampuni untuk tidak membayar utang pajaknya, sanksi adminstrasinya, 

sanksi pidana pajaknya dan sebagainya setelah membayar uang tebusan. Adanya 

fasilitas tersebut tentunya dapat dipahami apabila dirasa “melukai” rasa keadilan 

masyarakat khususnya Wajib Pajak yang selama ini patuh membayar pajak. 

Keberadaan wajib pajak tidak patuh bahkan dapat memberi dampak negatif bagi 

Wajib Pajak tidak patuh. Hal demikian bahkan dapat dikategorikan sebagai salah 

satu biaya dalam perpajakan (Rosdiana, 2012). The five component costs of taxation 

are compliance cost, administrative costs, deadweight efficiency lost from taxation, 

burden of tax the excess burden of tax evasion, and avoidance costs (Jeff Pope, 

1993). 

Meskipun kebijakan amnesti pajak dianggap mencederai keadilan terhadap 

wajib pajak patuh, tetapi kebijakan tersebut harus dipandang dari asas manfaat, 

bahwa tujuan amnesti pajak dalam jangka panjang adalah peningkatan penerimaan 

negara dari sektor pajak melalui perluasan Wajib Pajak dan penataan basis 

administrasi pajak. Tiga nilai hukum keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan 

secara ideal memang harus berjalan secara bersamaan, tetapi ternyata dalam 

praktik kadangkala satu nilai mendominasi sehingga menggeser nilai yang lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan amnesti pajak harus dilihat dari sisi manfaat 

khususnya dalam jangka panjang. Amnesti pajak dalam jangka pendek bertujuan 

untuk mendapat penerimaan pajak melalui uang tebusan dan untuk jangka panjang 
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meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat. 

Sedikit memberi komentar bahwa amnesti pajak menimbulkan ketidakadilan bagi 

Wajib Pajak patuh, berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang secara eksplisit 

menyatakan bahwa kebijakan ini justru merupakan kebijakan yang diambil dengan 

mendasarkan pada asas keadilan.  

Amnesti pajak awalnya hanya diketahui oleh golongan pejabat dan elite. 

Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa amnesti pajak merupakan kebijakan 

pemerintah dalam pengampunan pajaknya. Bapak A menjelaskan sebelumnya 

bahwa dirinya tidak menyangka ternyata setelah mengikuti amnesti pajak juga 

diminta membayar uang tebusan. Terlanjur masuk ke dalam lubang amnesti pajak, 

Bapak A menceritakan pengalaman beliau selama mengikuti rangkaian kegiatan 

amnesti pajak. 

“… jadi bukan dalam arti kami mandiri.. yang tau dari hasil sosialisasi 
kemudian bisa melaksanakan, engga, tapi kami karna menurut saya 
lebih banyak diarahkan kemudian mulai dari sisi dari mulai informasi 
sampai teknisnya diarahkan jadi intinya kami hanya mengikuti aja 
arahan itu termasuk pengisian form nya, ya mungkin sampai 
sekarang saya belum paham juga ya…”  

Bapak A mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam prosesi pengisian form beliau 

diarahkan dan dibantu oleh petugas pajak. Tingkat pengetahuan Bapak A yang 

rendah dibuktikan dari pernyataan bahwa sampai selesainya masa amnesti pajak 

sebenarnya beliau tidak memahami benar maksud dan tujuan amnesti pajak. Bapak 

A hanya mengetahui bahwa amnesti pajak merupakan momen untuk mengakui 

hartanya yang belum dideklarasikan tanpa memikirkan jangka panjang akibat dan 

konsekuensi setelah beliau mengikuti amnesti pajak. 

Pengesahan Undang-Undang pengampunan pajak memang cukup 

akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Setidaknya ada keinginan yang diperoleh 
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oleh Wajib Pajak ketika melakukan amnesti pajak. Keuntungan inilah yang menarik 

perhatian masyarakat untuk mencari feed back apa yang diperoleh setelah 

melakukan amnesti pajak. Cakupan pengampunan yang meliputi keseluruhan 

sanksi administrasi serta sanksi pidana membuat masyarakat yang tingkat 

pengetahuannya setengah-setengah sedikit termotivasi karena tergiur keuntungan 

yang dijadikan iming-iming. Ibarat konsumen ketika melihat diskon pasti tertarik 

untuk belanja.  

Wajib Pajak yang memiliki beban pajak dan sanksi yang terkandung 

bersama pajaknya merasa lega pasca mengikuti amnesti pajak. Keadilan Rawls 

(2011: 50-57) yang menjadi perhatian adalah selama ini memang para 

pengemplang berlaku tidak adil terhadap para pembayar pajak patuh, namun 

ketidakadilan tersebut tidak boleh diartikan secara mutlak dan arti yang sempit. 

Selama ini di negara Indonesia pajak merupakan salah satu hal yang dihindari oleh 

masyarakat. Keberadaan pajak yang memaksa dan tidak mendapat kontraprestasi 

secara langsung membuat pajak tidak ada tempat di hati masyarakat. Amnesti pajak 

merupakan momen dimana Wajib Pajak yang selama ini merasa sembunyi akhirnya 

dengan lantang mengakui keberadaannya dan merasakan lega setelahnya.  Berikut 

ungkapan Bapak A setelah mengikuti amnesti pajak. 

“Kalau dirasakan ya dari sisi apa ya dari sisi psikologis, ehe 
psikologis aja ya kayaknya lebih lebih tenang  atau lebih nyaman 
tidak ada kekhawtiran nanti dikejar kejar orang pajak lah, 
katakanlah begitu, kedua dari sisi aset saya merasa bahwa aset 
yang saya miliki sudah saya laporkan semua begitu ee ketika 
kemungkinan ee ya kemungkinan adanya apa ya semacam ee 
basis data bagi saya sendiri ya aset atau apalah harta yang saya 
miliki itu paling tidak sudah mempunyai punya basis data dikantor 
pajak lah jadi kalau mungkin suatu saat untuk kebutuhan lain lain 
paling engga saya udah ada datanya disana, saya kira itu aja”  
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Peneliti memahami apa yang dialami oleh Bapak A (Seorang PNS) bukan 

merupakan hal yang langka. Kejar dan merasa dikejar pajak seakan menjadi 

budaya di Indonesia. Praktik terjadinya pengemplangan pajak juga merupakan 

kasus yang tidak sedikit ditemui. Bukti bahwa amnesti pajak sebenarnya juga 

memiliki dampak positif di tengah kontroversi keluarnya kebijakan ini. Amnesti pajak 

bisa dijadikan magnet Wajib Pajak untuk mendatangi kutubnya tanpa susah ditarik. 

Perasaan lega yang dirasakan Bapak A juga dirasakan Ibu B ketika 

mengungkapkan setelah amnesti pajak Ibu B merasa sudah tuntas melaporkan 

semua hartanya. 

Pengalaman mengikuti amnesti pajak merupakan pertama kalinya diikuti Ibu 

B. Perasaan lega juga dirasakan oleh Ibu B setelah melaporkan seluruh hartanya 

kepada pihak DJP. Berbeda dengan Bapak A yang menunggu jemput bola dari 

pihak otoritas pajak, niat baik ibu B langsung mendatangi lokasi kantor pajak. Istilah 

jemput bola tidak perlu ada di dalam kamus Ibu B. Beliau beranggapan amnesti 

pajak ini adalah kesempatannya untuk menyampaikan kepemilikannya yang masih 

belum sepenuhnya terbuka. 

“Kalo mengurusnya saya memang langsung datang ke ini apa 
namanya ke kantor pelayanan pajak ya saya sampaikan niat saya 
ya dibantu oleh pihak kantor pajak pratama sana cuma waktu itu 
memang sepertinya internet dikantor itu lagi masalah ….”  

Dalam pengungkapan pengalaman yang dilalui Ibu B, lagi-lagi Wajib Pajak harus 

menilai kinerja dan sistem perpajakan yang belum sepenuhnya siap. Ibu B hampir 

putus asa karena proses pelaksanaan amnesti pajak menyita waktunya cukup lama. 

Sistem yang ada pada kantor pajak pada saat itu tengah mengalami gangguan 

sehingga menimbulkan kesan di mata Wajib Pajak bahwa pelaksanaannya pun 

tidak disiapkan secara matang. Ibu B ditanya terkait bukti fisik SPT manual, beliau 
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mengungkapkan kebingungan karena selama ini sistem yang dia pakai selalu 

online. Anggapan sistem online bahwa segala hal yang telah dilaporkan sudah 

direkap secara lengkap mengapa masih menanyakan bukti fisik. Kesalahan sistem 

atau gangguan di luar kendali memang bukan sepenuhnya kesalahan pihak 

pegawai pajak, namun di tengah antusias Wajib Pajak untuk mengikuti amnesti 

pajak menjadi semakin yakin bahwa sebenarnya belum cukup siap dalam menjamu 

niat baik Wajib Pajak.  

 
“… Saya kan ga bawa bukti laporan nya, mestinya kantor pajak kan 
punya backup nya ya jadi ga harus nunggu lamaaa sekali waktu itu 
saya hampir yaudah lah saya hampir putus asa males gitu, wong 
kita ini sudah mau melaporkan tapi kok kantor pajak ga inii, kalo 
memang ga siap untuk apa namanya memfasilitasi ya promosinya 
jangan kayak gitu, kan gitu yaa? Kita kan sudah sudah pemerintah 
itu memberikan kesempatan kita juga berniat baik untuk melaporkan 
cuma waktu itu ya memang ee wifi nya dikantor pajak di Singosari 
kalo ga salah itu tuh lama sekali bahkan saya harus dari meja ini 
kemeja itu, kurang ini menurut saya kurang sigap gitu pelayanannya 
itu pun kalo seandainya kita ndak bernegosiasi mengatakan bahwa 
kalo yang namanya SPT online itu artinya kita gak punya bukti fisik 
kan gitu tapi saya ditanya la yoh saya kan yo sudah lupa kan ya dan 
lain sebagainya” 

 
Belantara perpajakan tidak semudah yang diduga. Memasuki arus 

konseptual dan medan praktik yang ada. Kadang lebih sering tidak sejalan. Ibu B 

mengaku sedikit kecewa terkait promosi yang dilakukan pemerintah terkait amnesti 

pajak jika disandingkan dengan kenyataan pelayanan dari para otoritas. Bukan 

sepenuhnya kesalahan pemerintah, namun semua pihak bisa dikatakan saling 

terkait. Kita sedang menarik beberapa pelajaran. Pajak sejatinya cermin bagi diri 

sendiri, pajak pun juga bisa menjadi cermin bagi negara ini. Peribahasa menepuk 

air didulang terpercik muka sendiri, demikian praktik dan kebudayaan Indonesia 

sendiri. Perlu banyak perbaikan. Amnesti pajak juga bisa dijadikan momentum untuk 
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introspeksi diri yang harus segera ditindaklanjuti. Permasalahan ini bukan soal kecil 

tentang kekurangan dana pemasukan, persoalan besar bahwa penegakan hukum 

dan penguatan institusional juga wajib diperhatikan. Amnesti pajak bisa dikatakan 

proses pendewasaan, penguatan perilaku mental jujur, dan penyadaran bahwa 

satu-satunya harapan untuk bisa menyambung nafas negara bersumber dari pajak. 

Fakta yang menunjukan masih banyaknya aktifitas ekonomi yang belum atau 

tidak dilaporkan justru dianggap mengusik rasa keadilan dari Wajib Pajak patuh 

yang telah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Mendasarkan prinsip 

keadilan yang diusung oleh Rawls (2011: 50-57) sebagaimana yang diuraikan di 

atas dimana setiap orang mempunyai mempunyai hak yang sama atas kebebasan 

dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, maka 

keadilan dalam pemungutan pajak terpenuhi ketika orang dalam kondisi yang sama 

harus diberi perlakuan yang sama. Hal ini dapat diartikan ketika seseorang telah 

memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, maka orang tersebut harus dibebani 

kewajiban pembayaran pajak yang sama pula. Wajib Pajak yang selama ini tidak 

patuh harus dipaksa untuk memenuhi kewajibannya meskipun harus dengan cara 

memberi pengampunan untuk menundudukkannya menjadi wajib pajak patuh. Hal 

demikian juga untuk mengatasi ketimpangan antara wajib pajak patuh dan tidak 

patuh. Sistem pemungutan pajak kita juga mendasarkan pada asas equality dan 

equity, bahwa dalam kedudukan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama 

menjadi dasar pertimbangan kebijakan pengampunan ini. 

Prinsip keadilan Rawls (2011: 50-57) yang pertama diungkapkan oleh Ibu B 

yang menjadi salah satu informan yang menyetujui amnesti pajak karena bagi Ibu B 

amnesti pajak merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. 

Amnesti pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan 
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jumlah wajib pajak, di sisi lain Ibu B merasa ternyata jika dibandingkan dengan 

sepuluh PNS, satu konglomerat bisa menyumbang kontribusi lebih besar dibanding 

sepuluh PNS. Ibu B juga merasa apakah kinerja otoritas pajak yang berfokus pada 

repatriasi sudah berhasil atau tidak. Ibu B merasa semakin ke sini justru para 

kalangan PNS yang notabene menengah ke bawah yang ikut menjadi sasaran. 

Gaung riuh setelah amnesti pajak pun tidak semeriah dahulu sebelum 

diberlakukannya amnesti pajak.  

Gembor-gembor hukuman yang akan diberikan kepada wajib pajak terlalu 

nyaring mendekati semakin kencang. Perihal adanya amnesti pajak ini juga bukan 

semata karena rendahnya tingkat kepatuhan yang berdampak pada rendahnya 

penerimaan negara. Selain itu juga harus dipahamkan bahwa terdapat kegagalan 

kinerja administrasi pun juga harusnya diberlakukan sanksi terhadap otoritas pajak 

supaya lebih adil. Punishment terhadap masyarakat sangat lugas, lalu untuk para 

penyesap penerimaan jika kinerjanya tidak sesuai target bagaimana hukumannya. 

Keadilan sangat luas bentuknya, keadilan sangat luas pembahasannya.  

Pertanyaan demi pertanyaan kini semakin membludak, Bapak A juga 

kemudian mengungkapkan pendapatnya. Sebagai PNS Bapak A memiliki mental 

sendiko dawuh terhadap peraturan pemerintah meyakinkan dirinya bahwa sebagai 

PNS wajib memenuhi panggilan anjuran aturan pemerintah. Ketidakpahaman Bapak 

A kemudian membuatnya bergidik kaget karena wajib membayar tebusan atas harta 

yang diakuinya tersebut. Awalnya dulu berfikir ini merupakan langkah awal baik bagi 

kebijakan dan keadilan perekonomian seluruh masyarakat Indonesia. Namun 

semakin ke sini prinsip keadilan tersebut menjadi samar, banyaknya sosialisasi 

tidak menjamin pemahaman wajib pajak menjadi bertambah, banyaknya yang 

datang ke KPP untuk melakukan amnesti pajak kemudian dicurigai bukan 
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merupakan sasaran utama yang dibidik pemerintah, melainkan Wajib Pajak yang 

tunduk dan tak punya kekuatan dan pilihan lain selain mengiyakan aturan tersebut.  

Demikian arti keadilan menurut Rawls (2011: 50-57) yang tidak bisa 

dikatakan salah satu dominan dan salah satu lebih minoritas. Peneliti beranggapan 

jika informan yang dilakukan wawancara dari sisi PNS lebih cenderung kepada 

prinsip keadilan yang pertama, sedangkan dari sisi informan BUMN lebih cenderung 

kepada prinsip keadilan yang kedua. Adil memang bukan sama rata. Adil juga tak 

harus sama.  

Kesimpulan pada pembahasan keadilan ini kembali pada prinsip keadilan 

John Rawls yaitu setidaknya ada dua perspektif untuk menginterpretasikan masalah 

adil atau tidak adil. Dengan adanya prinsip perbedaan maka pandangan yang lazim 

terhadap karunia yang sudah dikodratkan menjadi berubah, bukan lagi dianggap 

sebagai aset pribadi melainkan harus dipandang sebagai aset bersama. Kelebihan 

kemampuan pun juga bukanlah miliknya sendiri melainkan milik bersama yang 

dititipkan kepadanya untuk dipelihara. Harapan kandungan keadilan yang 

sesungguhnya dapat dimaknai secara mendalam serta menyeluruh (Rawls, 2011: 

50-57) 

 

4.3 Harapan Wajib Pajak Tentang Amnesti Pajak 

Perjalanan panjang menuju negara dengan sistem aturan perpajakan yang 

baik tidak mudah. Perlu koreksi dan masukan perbaikan dari pihak masyarakat 

sebagai bagian dari susunan tata negara terendah untuk mengawal kebijakan 

pemerintah. Berikut pernyataan Informan terkait harapan-harapan kedepannya 

supaya negara Indonesia menjadi negara yang kaya namun terlihat kurang berdaya. 
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“harapan saya ya terkait amnesti pajak ya mas…… saya kira 
perlu ada amnesti pajak kembali ya dengan segala perubahan 
perubahan yang ada karna kemarin saya mikir ee banyak hal 
yang perlu dibenahi nah sekarang amnesti pajak yang bener 
bener baru yang kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat 
saya kira dampaknya jauh akan lebih baik ee terutama untuk 
yang berpartisipasi saya kira itu, termasuk kami mulai paham 
sebenarnya pas amnesti pajak ini selesai” 

Berdasarkan ungkapan Bapak A merasakan keuntungan dari amnesti pajak karena 

ternyata beliau baru mengetahui bahwa setelah amnesti pajak terdapat peraturan 

pemerintah mengenai voluntary declaration yang sanksinya lebih besar dibanding 

ketika adanya amnesti pajak. Sebagian orang seperti Bapak A merasa amnesti 

pajak juga merupakan keuntungan. Hanya saja perlu dilakukan perbaikan-perbaikan 

sebelum diadakan amnesti lagi. Kesiapan dan kebutuhan yang perlu dibenahi 

tersebut dirasa oleh Bapak A menjadi koreksi kepada pemerintah terkait 

pelaksanaan dan hal teknis. Ke depan Bapak A berharap adanya amnesti pajak 

lanjutan yang lebih baik daripada sekarang. 

Harapan lain muncul dari pernyataan Ibu B mengenai hasil dari amnesti 

pajak. Pemerintah terkesan diam-diam saja setelah periode amnesti pajak selesai. 

Ibu B merasa hal ini kurang kooperatif dan transparan dalam mengevaluasi 

kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat ketika kebijakan tersebut sudah 

selesai dan hasil dari amnesti pajak apakah mampu mengurangi beban dan gundah 

yang dihadapi pemerintah.  

“…Sekian banyak hasil yang didapatkan dari amnesti pajak itu 
peruntukannya untuk apa? Yang itu juga perlu ditransparansikan, 
karna kenapa? Dengan amnesti pajak seperti itu masyarakat kan 
diupayakan untuk transparan kepada pemerintah bahwa dia ga 
boleh menyembunyikan hartanya gitu tapi disisi lain ketika amnesti 
pajak itu sudah didapatkan harusnya juga disosialisasikan lagi ke 
kita bahwa dana ini itu dapatnya totalnya sekian gitu kira kira kan 
itu untuk apa kan gitu…”  
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Ibu B merasa pemerintah tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. 

Guna dan tujuan amnesti pajak untuk melatih kejujuran dan keterbukaan. 

Pemerintah sendiri tidak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaannya. Ibu 

B sebagai pengguna kebijakan merasa kecewa pemerintah terkesan diam saja 

ketika sudah mendapatkan apa yang dimau. Sosialisasi kebutuhan yang belum 

tercukupi serasa membuat masyarakat iba, namun setelah tujuan pengumpulan 

dana tersebut terlaksana berhasil pemerintah tidak memberikan laporan 

penggunaannya untuk apa saja. pemerintah lagi-lagi memiliki pekerjaan rumah dari 

koreksi masyarakat. Kritik dan saran tersebut bukan tanpa alasan dan tujuan. 

Masyarakat juga berhak menuntut apa yang seharusnya didapatkan setelah 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara. 

Pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu C bahwa menurutnya masukan 

untuk pemerintah ke depannya terkait dengan pengemplang pajak. Dirinya merasa 

sebagai Wajib Pajak yang telah patuh iri terhadap mereka yang notabene 

pengusaha besar namun masih bisa lolos dalam pantauan penegakkan hukum.  

“Ya seharusnya pemerintah lebih rajin lagi dalam hal pajak itu 
apaya istilahnya lebih rajin lagi untuk menyidak pengusaha 
pengusaha nakal yang tidak membayar pajak toh pajak juga sudah 
merupakan suatu hal yang pasti di negeri ini jadi setidaknya 
pemerintah lebih aktif lagi mencari pengusaha pengusaha nakal 
untuk bisa membayar pajak diadilkanlah sama seperti kita karyawan 
yang tiap bulan dipotong kita juga rajin untuk melaporkan kenapa 
kok mereka tidak jadi saya rasa amnesti pajak ini ples mines sih tapi 
lebih banyak minesnya”  

Menambahkan pendapat dari istrinya Bapak C mengungkapkan harapannya terkait 

kebijakan pemerintah ke depannya. 

“Ya harusnya pemerintah memberikan sanksi-sanksi yang tegas 
pada mereka yang tidak taat pajak harusnya menangkap atau 
memberi sanksi yang tegas untuk menutup usaha mereka agar 
mereka tidak seenaknya sendiri e telat tidak membayar pajak dan 
terus diampuni dengan begitu saja…”  
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Pernyataan Bapak C menyiratkan rasa kecewa terhadap peraturan amnesti pajak 

yang mengampuni para pengemplang pajak. Ke depan bapak C merasa pemerintah 

seharusnya mengencangkan pecut untuk memberantas pengemplang pajak bukan 

memberlakukan pengampunan nasional untuk menjadikan para pengusaha-

pengusaha besar tersebut justru merasa nyaman atas ketidakjujurannya selama ini. 

Bapak C juga menjelaskan selama ada di proyeknya praktik korupsi masih sangat 

biasa di negara ini. Harga nominal pembelian bahan baku tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Anggaran dan realisasi kerap terjadi titik kesenjangan 

akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab. Revolusi mental dari akar perlu 

digalakkan. Tiada gunanya diperlakukan ampunan bagi mereka yang jelas sengaja 

salah. Hukumlah jangan diampuni. Harapan yang diungkap Ibu D juga sejalan 

dengan informan yang lain. Ibu D merasa pemerintah seharusnya bisa bersikap adil 

dan tegas terhadap pengusaha-pengusaha kelas kakap yang membayar pajak 

secara jujur dengan mengaharapkan kebijakan model amnesti pajak. Hukuman 

tegas seharusnya pantas untuk para pengusaha dan bagi Ibu D amnesti pajak tidak 

perlu lagi dikeluarkan karena ini bisa melemahkan moral Wajib Pajak yang sudah 

terbentuk tidak jujur. 

“Kalau harapan saya sendiri sih untuk amnesti pajak bagi saya 
mending kayak gitu jadi kalau bisa ya amnesti pajak itu diperbaiki 
lagi untuk orang orang yang dananya tebel ya jadi kalo bisa sih 
dihilangkan amnesti pajak itu jadi bantulah kita yang pengusaha 
atau karyawan BUMN yang pontang panting sana sini cari 
pekerjaan dan pendapatan lebih bagi kita jadi seperti itu sih 
pemerintah kalau bisa loh ya”  

Peneliti menyadari bahwa ketidakadilan yang dirasakan wajib pajak patuh terhadap 

Wajib Pajak yang selama ini bisa dikatakan pengemplang memang wajar. 

Kehadiran amnesti pajak bisa dijadikan sebagai dua sisi keadilan. Pertama, 

kehadiran amnesti pajak merupakan ketidakadilan yang bertubi-tubi karena para 
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pengemplang justru semakin diampuni. Luka yang dirasakan akibat ketidakadilan 

para pengemplang belum sembuh, namun keadaan yang ditambah oleh amnesti 

pajak para penjahat malah diampuni. Kedua, sisi positif kehadiran amnesti pajak 

merupakan senjata untuk distribusi dan pembagian kewajiban serta hak dalam 

jangka panjang. Kehadiran amnesti pajak yang dipandang tidak adil bisa jadi justru 

menjadi keadilan jangka panjang supaya para pengemplang terjaring ke dalam 

jangkar pemerintah untuk terus terpantau kewajibannya. Sesuatu tidak harus dilihat 

dari satu sisi, kehadiran amnesti pajak bisa menjadi obat luka ketidakadilan yang 

dirasakan para Wajib Pajak patuh meskipun sedikit demi sedikit langkah yang 

dilakukan pemerintah masih terus perlu dikawal oleh seluruh masyarakat Indonesia. 
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BAB V  

AMNESTI PAJAK: SEBUAH REFLEKSI  

 

5.1 Uraian Pemahaman Keadilan Amnesti Pajak 

 Pengalaman pesta penghapusan dosa di bidang perpajakan yang lebih 

dikenal dengan amnesti pajak membuat pajak menjadi naik daun. Hampir semua 

kalangan membicarakan amnesti pajak. Penelitian ini hadir sedikit mengambil 

segelintir lima sampel masyarakat yang tergolong wajib pajak karyawan baik PNS 

maupun BUMN yang sekaligus memiliki penghasilan lain di luar pendapatan per 

bulannya. Informan yang terpotret dalam penelitian ini sebagian adalah yang telah 

mengikuti dan sebagiannya lagi merupakan kelompok yang taat terhadap pajak.  

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan pernyataan-pernyataan informan 

mengenai pendapat dan pandangan wajib pajak terhadap amnesti pajak. Bapak A 

merupakan salah satu PNS di sebuah instansi pemerintah. Beliau adalah akademisi 

yang kebetulan mengikuti pesta penghapusan sanksi dan denda pajak pada amnesti 

pajak. Beliau berpendapat bahwa amnesti pajak merupakan kebijakan yang memiliki 

tujuan luas demi terciptanya ekonomi bangsa yang baik. Baginya amnesti pajak 

merupakan kebijakan yang membangun ekonomi bangsa untuk kesejahteraan 

umum. Tidak adil jika rasanya bertanya pada poros satu sisi saja.  

Bapak C sedikit berbeda pandangan dengan Bapak A, menjadi wiraswasta 

dengan dua jenis bidang usaha sudah lama beliau geluti. Bapak C memiliki istri yang 

juga kebetulan bekerja sebagai pegawai BUMN. Ibu C juga sekaligus menjadi 

informan dalam penelitian ini. Peneliti menemui secara bersamaan ketika jadwal 

Bapak C beserta istri, Ibu C kosong. Ditemui di tempat tinggalnya di daerah Buring, 

Kabupaten Malang, Bapak C mengatakan amnesti pajak merupakan pengampunan 
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masal yang ditujukan kepada semua wajib pajak. Sebenarnya tujuan awalnya 

adalah repatriasi, namun meluas menjadi seluruh wajib pajak seakan dijaring untuk 

dipaksa mengakui kesalahannya. Bapak C dan Ibu C yang merasa menjadi wajib 

pajak patuh tentu merasa tidak setuju dengan adanya kebijakan ini. Berbicara 

tentang keadilan, Bapak C mengatakan kebijakan ini tidak adil bagi kami yang 

selama ini telah menjadi wajib pajak patuh.  

Amnesti pajak merupakan kebijakan pengampunan kepada orang yang 

salah. Ibarat yang nakal bukan dihukum melainkan justru diberi maaf. Bapak C 

menambahkan bahwa pengampunan harta repatriasi dari luar negeri sungguh 

memalukan. Para pengusaha yang menyembunyikan hartanya di luar negeri 

kemudian sekarang diberi kesempatan untuk mengakui hartanya tersebut sungguh 

tidak tau malu. Ibu C mengatakan, meskipun kami merasa ini tidak adil tapi di sisi 

lain kami tidak takut. Pasti ada bedanya dengan yang mengikuti amnesti pajak. 

Mereka dilanda kekhawatiran, merasa dikejar dan diburu walaupun terkesan 

menebus kesalahan yang setelahnya lega. 

Catatan sejarah amnesti pajak bukan hanya tentang polemik saja. 

Sebenarnya jika dikaji lebih dalam, amnesti pajak bisa dilihat dari sisi yang lain. 

Amnesti pajak merupakan idiom teologi. Bagian dari sikap keagamaan yang sakral 

dan substansial. Sakral karena amnesti pajak merupakan momen pertemuan dua 

pihak yang ingin meminta maaf dan pihak yang memberi maaf. Sedangkan secara 

substansial amnesti pajak merupakan peleburan dosa dan merupakan suatu awal 

baru seperti layaknya kertas putih yang suci.  

Dalam perjalanannya, rumusan awal semakin jauh dari janji. Tarif tebusan 

dibuat sangat rendah dan repatriasi bukan satu-satunya harta yang diampuni. Sulit 

untuk ditolak bahwa ketakutan adanya amnesti pajak ini hanyalah sebuah sindrom 
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sementara. Pemerintah seakan mengambil kesempatan, meneguk air segar di 

tengah padang pasir yang panas, memanfaatkan berbondong-bondongnya wajib 

pajak yang merasa bersalah sebagai jaringan kekal yang tidak akan bisa mengelak 

lagi.  

Kembali kepada informan yang lain, Ibu B juga merupakan salah satu 

akademisi yang sudah menjadi abdi negara PNS di sebuah institusi. Beliau 

mengatakan bahwa amnesti pajak ini merupakan pengampunan yang ditujukan 

kepada mereka yang tidak hanya bersalah namun juga terlanjur lupa. Ibu B 

mengatakan demikian karena beliau juga merupakan wajib pajak yang alpa terhadap 

salah satu hartanya belum dilaporkan di SPT Tahunan Pajaknya. Informan 

selanjutnya adalah ibu D merupakan Wajib Pajak wiraswasta yang juga merupakan 

pegawai bank negara. Ibu D merupakan Wajib Pajak taat dengan omset yang 

lumayan tinggi. Bagi ibu D amnesti pajak adalah sebuah pengampunan, tidak lebih 

dari itu. Jika ditarik kesimpulan Bapak A dan Ibu B merupakan karyawan PNS yang 

memiliki penghasilan lain. Posisinya menjadi pegawai negeri sedikit fanatik ke arah 

setuju dengan kebijakan pemerintah. Tidak bisa dipungkiri penghasilan yang 

didapatkan Bapak A dan Ibu B juga bersumber dari uang penerimaan negara. 

Sangat logis dan wajar jika kedudukan subjektifnya sebagai abdi negara membuat 

beliau berdua setuju dengan adanya kebijakan amnesti pajak. Pendapat tersebut 

juga diperkuat lagi dengan Ibu B dan Bapak A ikut serta dalam pesta peleburan dosa 

tersebut. 

Bapak C, Ibu C dan Ibu D merupakan karwayan BUMN dan wiraswasta yang 

tergolong sudah patuh. Hal ini juga merupakan keadaan wajar jika mereka tidak 

mendukung adanya amnesti pajak. Kejahatan harus dihukum bukan diampuni. 

Penjahat harus ditangkap bukan justru dilepaskan. Dengan demikian pada 
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kesimpulannya kesan pertama Wajib Pajak tergantung Wajib Pajak tersebut 

golongan PNS yang memiliki usaha atau BUMN yang memiliki usaha, kedua adalah 

tergantung dia mengikuti amnesti pajak atau tidak, dengan kata lain pendapat 

mereka tentang baik buruknya amnesti pajak tergantung mereka merupakan Wajib 

Pajak patuh atau tidak patuh. 

 Penerapan amnesti pajak merupakan kebijakan yang layak diberikan 

perhatian khusus. Pemerintah seharusnya perlu mempertimbangkan dengan matang 

penerapan amnesti pajak di negara Indonesia karena berbagai pengalaman di 

negara lain, menunjukkan bahwa keberhasilan penerapannya tidak sebanding 

dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa di negara berkembang yang belum didukung sistem administrasi yang baik 

dan ketersediaan data yang akurat, amnesti pajak cenderung tidak berhasil dan 

justru menurunkan tingkat kepatuhan pajak. 

Pengalaman amnesti pajak yang dialami oleh Bapak A sewaktu melakukan 

amnesti pajak lebih banyak diarahkan oleh petugas pajak, bahkan menurut 

pengakuan beliau sempat hanya menitip dan tidak mengurusnya secara pribadi. Hal 

ini menunjukkan tingkat kesadaran serta pengetahuan Wajib Pajak Bapak A yang 

tergolong masih rendah. Perasaan yang timbul setelah melalui tebusan hartanya 

Bapak A merasa lega dan merasa telah berkontribusi menambah basis data pajak 

negara. Berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh Ibu B, beliau mengurusnya 

semuanya sendiri. Pengalaman aneh dialami Ibu B ketika ada pada KPP X yang 

pada saat itu seluruh Wajib Pajak yang berniat mengikuti amnesti pajak disuguhi 

dengan sistem yang error.  

Kenyataan mengatakan bahwa sistem perpajakan di negara kita belum layak 

dan belum mumpuni untuk dikatakan canggih. Bukan semangat lagi yang dimiliki 
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oleh wajib pajak namun kecewa. Niat baiknya untuk meminta maaf tidak didukung 

dengan sistem yang memadai. Pada saat terjadi eror tersebut, salah satu petugas 

pajak bertanya tentang SPT bukti fisik Ibu B. Beliau kemudian merasa bingung 

karena selama ini melaporkannya hanya dalam bentuk online sehingga ketika 

ditanya bukti fisik Ibu B justru marah. Promosi yang menggebu namun pelayanan 

yang buruk membuat semangat dan antusias para Wajib Pajak yang berniat baik 

untuk melaporkan hartanya semakin ciut. Hal ini adalah salah satu bukti bahwa 

sistem perpajakan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan dan masih belum siap 

dengan kemajuan-kemajuan yang dipaksa karbitan. 

Kesimpulan yang bisa ditarik dari sepenggal pengalaman ini adalah 

persoalan terbesar yang ada pada sistem perpajakan negara Indonesia adalah 

lemahnya administrasi perpajakan. Minimnya data akurat yang dimiliki otoritas pajak 

dan tingginya ketidakpastian hukum mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik. 

Ironisnya penelitian Hasseldine (1998) menemukan bahwa amnesti pajak justru 

membawa persoalan moral, yakni ketika pengemplangan pajak dianggap bukanlah 

aib karena telah dilakukan oleh banyak orang. 

Peringatan bagi pemerintah dan DPR-RI untuk berhati-hati dengan gagasan 

tersebut. Ketiadaan titik acu dan analisis yang komprehensif semakin menegaskan 

bahwa amnesti pajak tidak lebih dari sekedar pemanfaatan momentum di tengah 

ketidakpastian ekonomi-politik. Tidak keliru jika Bayer, Oberhofer dan Winner (2005) 

menyimpulkan bahwa amnesti pajak adalah permainan siasat antara kebutuhan 

pemerintah akan penerimaan dan ekspektasi Wajib Pajak untuk menghemat beban 

pajak di masa yang akan datang. Persiapan yang cukup harus dilakukan untuk 

mengumpulkan data, menyiapkan payung hukum, dan menyiapkan administrasi 

perpajakan agar kepatuhan dan penerimaan pajak meningkat setelah program 
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amnesti pajak tuntas. Bisa jadi jika tidak dibarengi dengan pengawalan ketat, kita 

justru sedang menyiapkan karpet merah bagi para koruptor pengemplang pajak dan 

menampakkan tanda keberpihakan telah menyerah. 

 

5.2  Sensitivitas Keadilan Menurut Sudut Pandang Peneliti 

Sedikit kembali pada pokok pembahasan dasar bahwa amnesti pajak adalah 

hak, dan bukan kewajiban atau keharusan. Mengapa amnesti pajak adalah hak? 

sebenarnya jawabannya sederhana, hal ini juga konsekuensi logis dari sistem 

perpajakan Indonesia yang berkiblat self assessment. Secara sadar yang paling 

tahu apakah isi dan daftar harta dalam SPT Tahunan sudah benar dan lengkap 

hanya Wajib Pajak itu sendiri. Pengujian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui 

pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan hanya menyasar tidak lebih dari 2% 

Wajib Pajak terdaftar saja. Sehingga, jika dilihat dari respon masyarakat yang 

ketakutan atas amnesti pajak ini, sebenarnya ini mengonfirmasi secara tidak 

langsung bahwa sebagian besar isi harta dalam SPT tersebut tidak lengkap. 

Ketidaklengkapan tersebut dapat disebabkan banyak faktor, mulai tingkat 

pengetahuan perpajakan yang belum memadai, kendala teknis pemanfaatan 

informasi teknologi dalam pelaporannya atau memang sengaja untuk tidak 

melaporkan secara lengkap. 

Kegalauan ini kian menjadi keresahan dan dianggap teror karena ada 

sepotong informasi tidak lengkap tentang klausul sanksi 200% apabila tidak 

mengikuti amnesti pajak. Karena amnesti pajak adalah hak, maka konsekuensi 

logisnya ada yang memanfaatkannya atau tidak memanfaatkannya. Peraturan Dirjen 

tersebut sebenarnya menegaskan (kembali) siapa saja yang diperolehkan untuk 

tidak memanfaatkan amnesti pajak ini. Oleh karena itu, orang pribadi seperti petani, 
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nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia dan warisan yang belum terbagi, serta 

warga negara Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 

hari dalam setahun, boleh saja tidak menggunakan haknya untuk mengikuti amnesti 

pajak dan penerapan sanksi apabila tidak adanya harta yang belum dilaporkan pada 

SPT Tahunan. Suara sanksi 200% seakan menjadi pancingan bagi para psikologi 

Wajib Pajak yang di alam bawah sadarnya seketika merasa takut dengan sendirinya 

dikarenakan kewajiban perpajakan yang utama belum sesuai dengan peraturan 

yang sebenarnya. 

Bagi para Wajib Pajak misalnya petani, nelayan, pensiunan, TKI dan warisan 

yang belum terbagi, serta WNI tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 

183 hari dalam setahun syaratnya, mereka ini memiliki penghasilan setahun di 

bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), minimal Rp 54 juta, tergantung 

statusnya karena sebenarnya mereka ini bukanlah wajib pajak sebagaimana 

dinyatakan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Aturan mensyaratkan bahwa 

untuk menjadi wajib pajak harus memenuhi dua kondisi, bertempat tinggal atau 

berkedudukan Indonesia dan memiliki penghasilan di atas PTKP yang berlaku. 

Sementara itu, Undang-Undang amnesti pajak jelas hanya ditujukan kepada wajib 

pajak, baik orang maupun badan usaha, baik yang sudah terdaftar maupun belum 

terdaftar. Alasan sasaran amnesti pajak juga untuk Wajib Pajak yang belum terdaftar 

dikarenakan mereka ini belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (secara administrasi 

belum memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak) namun syarat subjektif dan objektif 

untuk menjadi wajib pajak sudah terpenuhi sehingga sebenarnya sudah menjadi 

wajib pajak.  

Jadi, perlu ditegaskan, bagi mereka baik yang berprofesi sebagai karyawan 

BUMN maupun PNS atau juga yang wiraswasta atau pekerjaan apapun yang tidak 
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atau belum melaporkan hartanya secara lengkap dan tidak memanfaatkan kebijakan 

amnesti pajak atas perolehan harta tersebut berasal dari penghasilan yang telah 

dikenakan pajaknya, maka opsi lain adalah dengan melakukan pembetulan SPT 

dengan tanpa membayar lagi pajak tambahan di luar jangka waktu pemberlakuan 

amnesti pajak. Alasan lari dari kewajiban perpajakan dengan mengatakan kebijakan 

tidak adil kini telah dibuntu dengan ungkapan bahwa amnesti pajak tidaklah sebuah 

kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan hak yang boleh dipilih sebagai alternatif 

untuk memperbaiki pola kepatuhan yang selama ini disadari masih jauh dari kata 

sempurna (Waluyo, 2003). 

Amnesti pajak dapat juga dipandang sebagai gotong-rotong nasional. Ya, 

bukankah ketika Negara Indonesia ini didirikan, segenap rakyat Indonesia sepakat 

dan siap berkorban dalam bentuk apapun? Refleksi pengorbanan tersebut 

dimanifestasikan dalam wujud membayar pajak. Berapapun pajak dibayarkan adalah 

bentuk rasa cinta kepada negara ini karena mustahil negara Indonesia akan melaju 

kencang apabila semua rakyatnya diam tanpa partisipasi aktif. Rakyat Indonesia, 

tidak mengenal segmentasi apapun, dipersilakan dan difasilitasi untuk berpartisipasi 

membangun negara ini. Kesempatan itu kini terbuka lebar dengan adanya amnesti 

pajak walaupun sebenarnya, ajakan persuasif dengan mengedepankan rasa 

nasionalisme tidak diperlukan lagi karena sebenarnya kewajiban tersebut tertuang 

jelas dalam marwah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Dengan demikian, esensi amnesti pajak adalah bentuk pilihan yang 

ditawarkan pemerintah dengan konsekuensi yang melekat di dalamnya. Semua level 

masyarakat diberikan hak yang sama untuk mengikuti program ini. Bagi yang 

seharusnya wajib mengikuti tetapi tidak melakukannya, maka sudah sepantasnya 

diberikan timbal balik yang setimpal berupa denda yang tinggi. Sebaliknya, bagi 
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yang tidak wajib dan memilih untuk tidak menggunakan haknya, tentunya 

diperbolehkan. Namun dapat juga, bagi yang tidak wajib tetapi memilih 

menggunakan haknya untuk mengikuti amnesti pajak, tidak ada satu pasal pun yang 

melarang. Sehingga sebenarnya, keadilan dalam amnesti pajak dimanifestasikan 

dari bentuk kontribusi sesuai kemampuannya masing-masing. Itulah yang menjadi 

definisi keadilan dalam amnesti pajak ini. 

 Keadilan bisa dikatakan relatif, bukan merupakan arti yang mutlak. Prinsip 

keadilan yang diusung oleh Rawls (2011: 50-57) merupakan dua prinsip yang 

mungkin bisa dijadikan sebagai titik tengah bagi pendapat-pendapat yang 

menyatakan tentang keadilan. Prinsip pertama biasa dikenal sebagai persamaan 

kebebasan-kebebasan dasar. Rawls (2011: 50-57) yang menganut egalitarianisme 

menyatakan bahwa prinsip yang pertama ini berkenaan dengan masalah 

kebebasan-kebebasan dasar warga masyarakat.  

Prinsip keadilan pertama mengatur agar kebebasan-kebebasan ini 

diharuskan setara karena masyarakat memiliki hak-hak dasar yang sama. 

Kebebasan-kebebasan ini harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua 

masayarakat. Kebebasan hak tidak bisa dikatakan adil apabila hanya satu golongan 

dalam suatu masyarakat saja yang diperbolehkan dalam mengungkapkan pendapat 

atau seluruh masayarakat hanya boleh memeluk dan dipaksa memeluk satu agama 

tertentu saja. Bagi Wajib Pajak yang merasa dirinya sudah menjadi Wajib Pajak 

yang patuh merasa bahwa selama ini belum terlaksananya prinsip keadilan. 

Kesetaraan bahwa sesama masyarakat harus membayar pajak dan memiliki 

kewajiban serta hak yang sama.  

Rawls (2011: 50-57) tidak berbicara tentang teori umum kebebasan, 

melainkan prinsip keadilan yang dapat menjamin kebebasan-kebebasan dasar. 
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Perbincangan tentang kebebasan ini dalam hubungan dengan batasan-batasan 

constitutional dan legal. Kebebasan yang dipahami sebagai sistem aturan publik 

tertentu dipahami sebagai hak dan kewajiban. Hal yang penting dan perlu 

diperhatikan adalah kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati, singkatnya apa 

yang diyakini sebagai hak asasi tidak boleh dikorbankan untuk kebebasan politik dan 

tidak boleh untuk kesamaan partisipasi dalam politik. 

Rawls (2011: 30) menggarisbawahi kebebasan-kebebasan dasar harus 

dinilai sebagai kesatuan atau sebagai satu sistem, artinya kebebasan setiap orang 

tidak lepas begitu saja dari kebebasan orang lain. Suatu bentuk kebebasan tertentu 

tidak bisa dihayati dan dilaksanakan terpisah begitu saja dari pelaksanaan bentuk-

bentuk kebebasan lainnya karena akan berkesinambungan dengan kewajiban. Nilai 

dari masing-masing kebebasan dasar haruslah dipahami dalam relasinya serta 

dalam ketergantungannya pada seluruh sistem kebebasan. Dengan kata lain, 

tuntutan untuk mendapatkan kebebasan dasar tertentu lebih luas. 

Pertimbangan di atas memperlihatkan bahwa betapapun mendasarnya 

kebebasan sebagai nilai utama bagi manusia, tetap saja ada kemungkinan untuk 

membatasi pelaksanaannya. Itu berarti bahwa tidak ada satupun kebebasan bersifat 

absolut. Setiap bentuk kebebasan dasar merupakan nilai fundamental bagi manusia 

karenanya wajib untuk dilindungi dan dibuka peluang sebesar-besarnya untuk 

mewujudkannya. Dasar tersebut dapat dilaksanakan sejauh pelaksanaan masing-

masing tidak membahayakan kebebasan secara keseluruhan sebagai bentuk 

sistem, yang namanya bebas juga terkait dengan aturan sebagai satu kesatuan 

sistem. Inti dari keadilan yang pertama adalah sebagai masyarakat yang memiliki 

hak dan kewajiban yang sama harus membayar pajak secara setara, yang dimaksud 

setara adalah seharusnya selama ini tidak perlu diberlakukan amnesti pajak. Bagi 
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Wajib Pajak patuh untuk menertibkan ‘kenakalan’ para pengemplang pajak jangan 

memilih jalur pengampunan amnesti pajak, tetapi bidik secara lugas dan 

diberlakukan sanksi yang tegas. Namun kenyataan yang terjadi pemerintah berfikir 

lain. 

Prinsip keadilan sosial yang kedua berkenaan dengan masalah distribusi 

sumber daya sosial dan ekonomi. Rawls (2011: 50-57) menegaskan bahwa 

distribusi bidang ini boleh dibagi secara tidak sama namun ketidaksamaan tersebut 

tidak boleh dipahami secara arti yang sempit dan arti yang mutlak, melainkan harus 

memenuhi dua unsur. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dua 

unsur tersebut adalah posisi kekuasaan harus bisa diakses dan terbuka untuk 

semua orang dan harus demi keuntungan semua orang khususnya untuk golongan 

yang paling lemah.  

Prinsip yang ada pada keadilan sosial terdiri dari persamaan kesempatan 

yang adil dan prinsip perbedaan adalah salah satu bagian penting keadilan sosial. 

Prinsip keadilan sosial yang kedua ini merupakan solusi dan jawaban atas masalah 

persamaan dan kesempatan dalam keadilan distributif. Perspektif Rawls (2011: 50-

57) atas masalah-masalah kemudian digabungkan menjadi prinsip persamaan dan 

prinsip perbedaan. Setidaknya ada dua perspektif untuk menginterpretasikan 

masalah adil atau tidak adil. Dengan adanya prinsip perbedaan maka pandangan 

yang lazim terhadap karunia yang sudah dikodratkan menjadi berubah, bukan lagi 

dianggap sebagai aset pribadi melainkan harus dipandang sebagai aset bersama. 

Kelebihan kemampuan pun juga bukanlah miliknya sendiri melainkan milik bersama 

yang dititipkan kepadanya untuk dipelihara. Harapan kandungan keadilan yang 

sesungguhnya dapat dimaknai secara mendalam serta menyeluruh (Rawls, 

2011:50-57). 
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Refleksi menurut peneliti diibaratkan amnesti pajak tidak menjadi masalah 

jika diterapkan namun harus sesuai dengan waktu dan sasaran yang akan dibidik. 

Amnesti pajak dapat diartikan sebuah kebijakan yang tidak adil jika hanya dinilai 

dalam jangka pendek. Namun, keberadaan amnesti pajak sudah tepat dilakukan 

oleh pemerintah. Tahun 2016 memang bisa dikatakan momen yang tepat untuk 

dilakukan reformasi perpajakan, ketika nilai rupiah merosot dan negara 

membutuhkan asupan dana yang besar untuk menghidupi masyarakatnya. Sisi lain 

ketidakadilan amnesti pajak bisa menjadi suatu anggapan keadilan yang bersifat 

lunak dan jangka panjang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat jika para 

pengemplang pajak dijaring dan diikat supaya geraknya bisa dibatasi, bukan untuk 

keadilan di masa sekarang dan jangka pendek.  

Kehadiran kebijakan amnesti pajak memang menjadi momok bagi sebagian 

para ‘maling’ negara. Sebagian yang lain merasa bahwa amnesti pajak merupakan 

alat keadilan jangka panjang. Keadilan yang sebenarnya adalah membayar pajak 

secara gotong-royong untuk merasakan distribusi pelayanan dan keamanan 

menyeluruh. Kenyataan yang ada sekarang, sebagian yang mampu saja yang sadar 

bahwa kontribusi kepada negara sangat penting. Sebagian yang lain memang harus 

diikat secara kuat supaya tidak sampai lepas kembali dan sadar bahwa dirinya 

selama ini tidak menerapkan distribusi tanggung jawab, salah satunya ikatan 

tersebut dengan menggunakan alat amnesti pajak. 

Penelitian tentang amnesti pajak telah banyak dilakukan, baik dengan 

metodologi kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu penelitian yang serupa adalah 

penelitian Ragimun (2007) yang mengatakan bahwa amnesti pajak bukan hanya 

mengampuni untuk menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi lebih penting lagi 

dalam jangka panjang amnesti pajak bisa meningkatkan kepatuhan pajak secara 
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nasional. Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa keadilan 

yang dimaksud adalah secara objektif dan nasional diperuntukkan untuk seluruh 

masyarakat Indonesia.  

Tingginya angka ketimpangan di negara Indonesia dapat disebabkan oleh 

sistem perpajakan yang belum mampu menjalankan fungsi redistribusi dengan baik. 

Redistribusi pendapatan berjalan dengan baik apabila penerimaan pajak ditopang 

oleh pajak yang bersifat progresif. Sistem perpajakan yang bersifat adil dapat 

dicerminkan dari seberapa besar porsi pajak langsung seperti Pajak Penghasilan 

yang dibandingkan dengan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai 

dan cukai yang dikenakan tanpa pandang bulu, tanpa mempertimbangkan kondisi 

ekonomi subjeknya. 

 Program amnesti pajak boleh dikatakan menuai kesuksesan. Jika diukur 

dengan harta yang telah dideklarasikan oleh Wajib Pajak yang selama ini belum 

diakui sebagai kepemilikannya. Pencatatan untuk periode I hingga Rp 3.700 triliun 

bukan angka yang sedikit (pajak.go.id) dengan uang tebusan sebesar Rp 97 triliun. 

Pertanyaan yang muncul lalu setelahnya akan kemana uang tersebut? Bagaimana 

pemerintah melakukan tugas tanggung jawab setelah amnesti pajak berakhir? 

Program amnesti pajak resmi ditutup pada tanggal 31 Maret 2017. Mentari 

pengampunan telah tenggelam dan fajar ketegasan penegakan hukum akan 

menyingsing. Capaian dan tantangan amnesti pajak seakan berdiri secara sejajar. 

Sungguh bukan perkara yang mudah menilai objektifitas kebijakan yang tidak setiap 

tahun ada, sekaligus sangat kompleks seperti amnesti pajak. Sisi politik, ekonomi, 

maupun teknis administrasi sekurang-kurangnya terdapat indikator untuk menilai 

keberhasilan amnesti pajak: deklarasi harta, repatriasi, uang tebusan, partisipan. 
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Berdasarkan uraian di atas, program amnesti pajak dapat dinilai berhasil. 

Kilas balik dilakukan untuk mengetahui bahwa sebenarnya amnesti pajak dilakukan 

tanpa persiapan, diawali dengan penafsiran-penafsiran dari masyarakat diakhiri 

dengan bertambahnya basis data pajak dan deklarasi harta dari partisipan yang 

membayar uang tebusan melalui penarikan dana repatriasi. Adanya perlawanan dan 

dianggap salah sasaran sempat membuat kebijakan amnesti pajak meninggikan 

tensi atmosfer politik negara. Teori pemungutan pajak sesuai dengan UU Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa harus memenuhi lima hal, salah satunya 

untuk memperkuat argumentasi tersebut adalah teori kepentingan, Wajib Pajak telah 

membayar pajak sesuai dengan kemampuannya akan mendapat suatu asuransi 

perlindungan baik dari keamanan diri maupun harta bendanya. Kenyataan yang 

terjadi masyarakat merasa uang pajak terus dipungut namun kurang mendapat 

perlindungan serta infrastruktur yang terkadang masih belum maksimal (Prastowo, 

2017: 10). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1 Simpulan 

Sejarah Indonesia dilihat dari sisi pembangunan ekonomi ditandai dengan 

dua kali amnesti pajak. Seperti biasa bahwa setiap kebijakan selalu memunculkan 

pro dan kontra. Semua perjalanan itu harus dicatat agar bisa menjadi pembelajaran 

untuk generasi yang akan datang. Hasil dari diskusi mengenai amnesti pajak terkait 

erat dengan adanya perilaku wajib pajak. Program pro dan kontra ini menghasilkan 

ketidaksepakatan antara pengguna kebijakan amnesti pajak dan yang tidak menjadi 

pengguna, tentu saja singkatnya bagi mereka yang patuh pajak dan tidak patuh 

pajak selama ini. 

 Penerapan amnesti pajak merupakan kebijakan yang layak diberikan 

perhatian khusus. Pemerintah seharusnya perlu mempertimbangkan dengan matang 

penerapan amnesti pajak di Indonesia karena berbagai pengalaman di negara lain, 

menunjukkan bahwa keberhasilan penerapannya tidak sebanding dengan upaya 

dan pengorbanan yang dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa di 

negara berkembang yang belum didukung sistem administrasi yang baik dan 

ketersediaan data yang akurat, amnesti pajak cenderung tidak berhasil dan justru 

menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Kesimpulan pertama pada penelitian ini 

tentang analisis hasil pembahasan prinsip keadilan John Rawls dan kesimpulan 

kedua dalam penelitian ini tentang refleksi yang diuraikan oleh peneliti tentang kilas 

balik amnesti pajak di masa yang akan datang. 

Kesimpulan pada penelitian ini yang didapat dari informan bahwa amnesti 

pajak cenderung lebih cocok dikatakan seperti prinsip John Rawls baik yang 
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pertama maupun keadilan yang kedua. Amnesti pajak diberlakukan untuk semua 

kalangan. Sejalan dengan pernyataan tersebut Rawls (2011: 50-57) menyatakan 

bahwa prinsip yang pertama ini berkenaan dengan keadilan yang sama rata dalam 

hal kewajiban membayar pajak.  Di sisi lain, adil juga bisa dikatakan bukan berarti 

harus selalu sama rata. Hal ini merupakan kesimpulan yang kedua yang diartikan 

wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam membayar pajak harus 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, begitupun 

sebaliknya. Namun dalam hal ini prinsip keadilan yang kedua lebih spesifik pada 

pendistribusian hasil dari penerimaan pajak yang sama dan adil untuk semua 

masyarakat. Kesimpulan ini sejalan dengan prinsip John Rawls yang kedua. 

Lepas dari penjelasan semua ini, seharusnya setiap individu yang hidup 

dalam suatu tatanan negara dan hidup bermasyarakat selayaknya memahami 

bahwa harta yang dimilikinya bukan hanya kepemilikan pribadi, individu, kelompok 

atau golongan saja, melainkan kepemilikan bersama dalam suatu ruang yang lebih 

luas yaitu negara. Sehingga tidak ada pemikiran yang beranggapan bahwa dirinya 

tidak pantas menjadi sasaran amnesti pajak atau merasa bukan wajib pajak yang 

seharusnya memiliki kewajiban perpajakan, melainkan ada rasa bangga ketika bisa 

kontribusi terhadap negara karena bisa bermanfaat untuk orang banyak. Harapan 

kandungan keadilan yang sesungguhnya dapat dimaknai secara mendalam serta 

menyeluruh bukan hanya sama rata, namun sesuai dengan porsi dan kemampuan 

masing-masing wajib pajak (Rawls, 2011: 50-57) 

Arti keadilan sendiri yang dilihat dari aspek jangka pendek bahwa penerapan 

amnesti pajak memang bisa dikatakan tidak adil, namun jika dilihat dari aspek 

jangka panjang maka kebijakan amnesti pajak secara objektif ini dirasa adil karena 

pemerintah sebagai pemegang aturan memaksa secara halus dalam arti, wajib 
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pajak yang tidak patuh dipaksa memikul kewajiban yang sama namun tidak terlihat 

memaksa di mata masyarakat. Memaksa secara halus dalam hal ini Wajib Pajak 

yang tidak patuh secara sadar dan ikhlas melaporkan kewajibannya ke kantor pajak 

bukan dasar keterpaksaan.  

 

6.2  Implikasi Penelitian  

 Implikasi pada penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian awal yaitu 

peneliti ingin mengetahui sudut pandang wajib pajak dengan penghasilan ganda 

terkait amnesti pajak. Kebijakan pajak yang sempat kontroversional ini menyita 

perhatian publik dari berbagai kalangan. Implikasi teoritis pada penelitian ini akan 

menjadi tambahan referensi untuk teori pelaksanaan kebijakan pemerintah 

khususnya tentang amnesti pajak. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun kemudian 

pemerintah akan menerapkan kebijakan amnesti pajak lagi. Penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai dasar penelitian amnesti pajak selanjutnya dengan sudut pandang 

kalangan yang berbeda dan dengan keterbaruan yang lain. 

Implikasi praktik dan kebijakan pada penelitian ini bisa dijadikan bahan 

evaluasi dari ungkapan para informan. Banyak melakukan sosialisai bukan jaminan 

wajib pajak mengerti tentang kebijakan yang dikeluarkan. Ketidakpatuhan wajib 

pajak bisa dipicu dari ketidakpahaman akan peraturan tersebut, juga tentang adanya 

kesempatan bagi pengemplang pajak. Para informan mengharapkan amnesti pajak 

memang murni digunakan pemerintah sebagai awal reformasi perpajakan. Diam-

diam para masyarakat ikut mengawal langkah pemerintah. Keterkaitan keadilan 

dengan perilaku yang ada pada Wajib Pajak akan menimbulkan kesulitan 

kesetaraan hak dan kewajiban. Ada yang tidak bayar kemudian diampuni, ada yang 

patuh bayar kemudian dikecewakan. Perasaan tidak adil memang wajar jika 
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menghinggapi wajib pajak patuh. Namun pengertian adil yang sesungguhnya perlu 

dipahami bersama, bahwa kebijakan amnesti pajak ini mungkin belum sukses 

sepenuhnya sekarang dan belum tentu tanpa manfaat untuk jangka panjangnya. 

Kerja sama yang baik antara pihak terkait sangat membantu jalannya 

pemerintahan yang adil dan beradab. Pelayan dan dukungan dari aparatur pajak 

dan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecurangan, 

sehingga keadaan yang timbul adalah minimnya perilaku negatif dari wajib pajak. 

Interaksi dari wajib pajak, aparatur pajak dan akuntan pajak serta pihak terkait yang 

saling berperilaku jujur maka membuat kebijakan amnesti pajak sebenarnya bisa 

sukses dijalankan Ke depan semoga negara ini benar-benar menjujung tinggi nilai 

gotong-royong yang adil dan beradab. 

 
 

6.3  Keterbatasan Hasil Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya 

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan karya ilmiah ini. 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna. Keterbatasan 

penelitian ini yang pertama adalah keterbatasan waktu bertemu dengan informan, 

mengingat kesibukan para informan sebagai karyawan BUMN dan PNS yang 

sekaligus pemilik usaha yang sulit ditemui. Keterbatasan penelitian ini yang kedua 

adalah peneliti hanya berfokus pada aspek keadilan amnesti pajak. Saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah pengembangan penelitian amnesti pajak di aspek yang 

lain misalnya keefektifan amnesti pajak jika ditinjau dari pelaksanaan dan 

peraturannya. Keterbatasan yang ketiga adalah tentang jenis informan yang 

merupakan golongan wajib pajak karyawan yang memiliki usaha. Sasaran amnesti 

pajak di antaranya adalah wajib pajak repatriasi yang memiliki kekayaan di luar 

Indonesia dan penelitian ini belum sampai ke sasaran informan tersebut. Penelitian 



93 
 

selanjutnya bisa mengevaluasi tentang hasil dari pelaksanaan amnesti pajak terkait 

keberhasilan amnesti pajak untuk jenis wajib pajak yang lain, misalnya Wajib Pajak 

repatriasi. 
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REDUKSI DATA 

1. Meringkas Data 

 

 

Data Situasi 
Kejadian 

Lokasi/ 
Kelompok 

Dokumen 
Relevan 

Bapak A 

 

 

 

 

Ibu B 

 

 
 
 
 
Bapak C 
Ibu C 
 
 
 
 
 
 
Ibu D 
 

Ikut TA 

 

 

 

 

Ikut TA 

 

 

 

Tidak Ikut TA 

 

 

 

Tidak Ikut TA 

PNS 

 

 

 

 

PNS 

 

 

 

BUMN 

 

 

 

BUMN 

 

….kemarin saya diminta ikut amnesti 
pajak itu semata mata itu merupakan 
apa ya ee permintaan atau boleh 
dikatakan anjuran pemerintah yang 
harus ditaati apalagi saya sebagai 
PNS ini adalah program pemerintah 
dimana masyarakat harus ikut itu aja 
 
 
 
Iya mas saya ikut amnesti, karna 
awalnya saya memang merasa 
sudah saya laporkan semua jujur 
saya lupa kalau punya tanah, tanah 
yang belum saya laporkan itu karna 
belinya sudah cukup lama… 
 

…saya tidak setuju terhadap 
amnesti pajak ini karena saya 
sebagai wirausaha yang taat pajak 
disamakan dengan mereka yang 
tidak taat pajak dalam hal hak dan 
kewajiban 
 
 
…nggak adil banget kita yang ee 
orang biasa istilahnya punya usaha 
dan yang sekaligus karyawan yang 
pontang panting sana sini harus 
menyerahkan pajak dan membayar 
pajak.. 
…tapi orang yang penghasilannya 
gede bisa besarannya em em itu 
seenaknya sendiri dia ga bayar 
pajak nanti bakal diampuni kok 
tenang aja 
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2. Pengkodean (mengklasifikasikan berdasarkan ringkasan) 

3. Membandingkan dan menganalisis hasil wawancara dengan prinsip keadilan 

menurut John Rawls : 

 Prinsip I  Bapak A  

   Ibu B  

John Rawls      

 Prinsip II  Bapak & Ibu C  

  Ibu D  

Rinciannya ada di kalimat pembahasan : 

a. Bapak A : Sesuai dengan prinsip yang pertama  

….bukan sekedar persoalan teknis pajak tapi merupakan upaya 
pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional atau 
katakanlah untuk membangun ekonomi bangsa karena efeknya 
begitu luas nantinya, jadi bukan sekedar persoalan siapa yang 
membayar pajak siapa yang dikenai pajak tapi tujuannya jangka luas 
ya untuk kesejahteraan saya pikir bagus itu. 
 
Kalau dirasakan ya dari sisi apa ya dari sisi psikologis, ehe psikologis 
aja ya kayaknya lebih lebih tenang atau lebih nyaman tidak ada 
kekhawatiran nanti dikejar kejar orang pajak lah, katakanlah begitu…  
 
…Jadi kalau kemarin saya diminta ikut amnesti pajak itu semata mata 
itu merupakan apa ya ee permintaan atau boleh dikatakan anjuran 
pemerintah yang harus ditaati apalagi saya sebagai PNS ini adalah 
program pemerintah dimana masyarakat harus ikut itu aja  
 

b. Ibu B : Sesuai dengan prinsip yang pertama 

Yang saya pahami sih amnesti aja kan pengampunan pajak kan 
gitu… jadi mungkin diberikan kepada wajib pajak yang dalam tanda 
petik mungkin lupa ya…  
 
Iya mas saya ikut amnesti, karna awalnya saya memang merasa 
sudah saya laporkan semua jujur saya lupa kalau punya tanah, tanah 
yang belum saya laporkan itu karna belinya sudah cukup lama ya…  
 
Kalo yang ada di masyarakat yang disini ya mas ya yang lebih utama 
sebenernya yo apakah kebijakan ini sudah menggali ke semunya ya.. 
semuanya ini maksud saya tidak hanya PNS yang mungkin gajinya 
sangat sedikit…  
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c. Bapak C & Ibu C : Sesuai dengan prinsip yang kedua 

Yang saya tau ya tentang amnesti pajak ini pengampunan pajak yang 
dilakukan pemerintah terhadap Wajib Pajak yang nggak 
membayarkan kewajiban pajaknya terhadap pemerintah dan itu 
mereka diampuni secara sah, saya tidak setuju terhadap amnesti 
pajak ini karena saya sebagai wirausaha yang taat pajak disamakan 
dengan mereka yang tidak taat pajak dalam hal hak dan kewajiban …  
 
Ya mereka orang orang yang ga punya malu hidup di negaranya 
sendiri tapi tidak mau membayarkan kewajiban untuk kemajuan 
negaranya sendiri apalagi mereka yang menaruh uang di luar negeri 
yang harusnya dikejar oleh pemerintah bukan yang ada disini yang 
nyatanya disini merasakan ketidakadilan dalam hal pajak.. 
 

d. Ibu D : Sesuai dengan prinsip yang kedua 

Yang mengikuti amnesti pajak itu bagi saya orangnya itu ya orang 
yang cukup keenakan ya soalnya dari amnesti pajak dia dapat 
pengampunan pajak………… 
……..pemerintah ga adil kalo kayak gitu kalo kayak gitu sekalian aja 
semuanya aja diampunin kayak gitu sih jadi gausah pilih pilih kasih 
kalau saya sebagai pembayar pajak yang wajib kalau untuk orang 
yang pengampunan pengampunan pajak mah gaenak sendiri kalo 
kayak gitu. 
 
 

4. Analisis Objektif 

Bapak A   : Awalnya setuju, namun kemudian sedikit kaget 

Ibu B    : Setuju dan mendukung program pemerintah 

Bapak C dan Ibu C : Tidak setuju dan cenderung emosi 

Ibu D   : Tidak setuju, geram, sangat emosi 

5. Catatan Refleksi (sebagai umpan balik adanya analisis objektif) 

Bapak A : Bapak A awalnya mengatakan setuju dan merasa amnesti adil, 

sebagai aparatur negara, bapak A mengatakan bahwa amnesti pajak 

merupakan anjuran pemerintah yang harus ditaati, namun pada 

kenyataannya ada uang tebusan yang harus dibayar sebagai ganti rugi 

kelalaiannya selama ini tidak melaporkan hartanya dengan benar. Bapak A 

sedikit kaget dengan adanya uang tebusan tersebut dan tidak merasa paham 

benar dengan aturan amnesti pajak. Bapak A mengatakan bahwa pemerintah 

seharusnya bisa lebih menjelaskan dan memperdalam sosialisasinya ketika 

ada aturan atau kebijakan baru. 
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Ibu B : Ibu B setuju dengan adanya amnesti pajak karena bagi Ibu B 

amnesti pajak merupakan alat untuk menyadarkan pajak kepada masyarakat 

dan Ibu B mengatakan bahwa adil dalam setiap kebijakan adalah relatif. 

Amnesti pajak merupakan hal positif karena bisa menambah data base pajak 

dan mengampuni kesalahan yang disebabkan oleh kelupaan Ibu B terhadap 

pelaporan pajaknya. 

 

Bapak C dan Ibu C : Pasangan suami dan istri ini mengatakan bahwa 

amnesti pajak merupakan kebijakan yang tidak adil. Pendapat  Bapak C dan 

Ibu C bahwa pengusaha yang nakal jangan diampuni, harus dihukum. 

Dengan adanya amnesti pajak justru berkebalikan dengan harapan Bapak C 

dan Ibu C. Pemerintah boleh menjalankan kebijakan amnesti pajak dengan 

menarik uang tebusan, dengan catatan infrastruktur segera diperbaiki karena 

kepentingan rakyat bersama. 

 

Ibu D : Ibu D merasa geram karena bagi Ibu D pemerintah pilih kasih 

terhadap rakyatnya. Ibarat dianalogikan bahwa setiap orang tua punya anak 

yang nakal dan tidak nakal. Anak yang nakal bukan dihukum malah diampuni 

atas kesalahannya.  

 

6. Catatan Marginal : Memisahkan jawaban fakta dari informan yang tidak 

diarahkan oleh peneliti saat wawancara, percakapaan mengalir dan tidak 

kaku. Peneliti menanggapi dengan bentuk tulisan yang terangkum di 

pembahasan dan refleksi  

7. Penyimpanan Data : Menggunakan alat rekam yang data suaranya terekam 

dengan baik dari pengumpulan data yang dilakukan kepada informan A, B, C 

dan D 

8. Analisis Data oleh Peneliti : Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah  

teori John Rawls tentang keadilan yang memonya di sini adalah dengan 

membandingkan kemudian menganalisis ungkapan dari wawancara lima 

informan kemudian di kategorikan sesuai dengan kelompoknya masing-

masing. Hasil dan lampiran sebagaimana ada pada tabel di bawah ini : 

 



103 
 

Kelompok Prinsip I dan II 

Konsepnya : Pemahaman informan yang mendukung prinsip pertama yaitu yang 
setuju sedangkan yang tidak setuju maka dikategorikan masuk ke dalam prinsip 
kedua. 
 

Informan Prinsip John Rawls I Prinsip John Rawls II 

Bapak A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bapak C 
Ibu C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setuju dengan adanya amnesti 
pajak  
Bukti : 
…merupakan upaya Pemerintah 
dalam rangka meningkatkan 
pendapatan nasional atau 
katakanlah untuk membangun 
ekonomi bangsa karena efeknya 
begitu luas nantinya, jadi bukan 
sekedar persoalan siapa yang 
membayar pajak siapa yang 
dikenai pajak tapi tujuannya 
jangka luas ya untuk 
kesejahteraan saya pikir bagus itu 
 
Setuju dengan adanya amnesti 
pajak  karena bagi Ibu B amnesti 
merupakan alat untuk 
pemungutan pajak juga. 
Bukti : 
Yang saya pahami sih amnesti 
aja kan pengampunan pajak kan 
gitu… jadi mungkin diberikan 
kepada wajib pajak yang dalam 
tanda petik mungkin lupa ya 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak setuju adanya amnesti pajak 
dikarenakan Bapak C dan Ibu C 
adalah pasangan suami istri yang 
taat pajak dan merasa dengan 
adanya amnesti pajak merupakan 
ketidakadilan untuk pihak yang 
selama ini sudah patuh.  
 
 
Bukti : 
saya tidak setuju terhadap amnesti 
pajak ini karena saya sebagai 
wirausaha yang taat pajak 
disamakan dengan mereka yang 
tidak taat pajak dalam hal hak dan 
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Ibu D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kewajiban 
 
 
Ibu D juga beranggapan hal yang 
sama dengan Bapak C dan Ibu C, 
sebagai pegawai BUMN serta yang 
memiliki usaha kecil-kecilan dirinya 
merasa adanya amnesti pajak tidak 
satu-satunya solusi untuk 
peningkatan penerimaan secara 
instan.  
Bukti : 
Yang mengikuti amnesti pajak itu 
bagi saya orangnya itu ya orang 
yang cukup keenakan ya soalnya 
dari amnesti pajak dia dapat 
pengampunan pajak. Dari 
pengampunan pajak tersebut aja 
jadi dia kan tidak patuh ya dalam 
pajak tapi dia diampuni dari 
pemerintah dan menurut saya itu 
ngga…..hmmm nggak apa ya? 
nggak adil banget… 
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Analisis Antarlokasi Kategori Prinsip : 
 

Lokasi /  
Informan 

Catatan  
Deskriptif 

Catatan  
Reflektif 

Catatan 
Marginal 

Memo 

Bapak A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertarik dengan 
adanya Amnesti 
pajak, 
Waktu 
wawancara 
dilakukan 
sebelum Bapak A 
mengajar sekitar 
pukul 12.30 siang  
situasi 
wawancara fokus, 
hening namun 
santai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu B mengatakan 
bahwa alasan 
mengikuti amnesti 
pajak bukan 
karena melanggar 
namun hanya 
karena lupa 
bahwa Ibu B 
memiliki aset 
yang belum 
dilaporkan. 
Wawancara 
dilakukan di ruang 
kerja Ibu B ketika 
siang hari selepas 
Ibu B makan 
siang. 
 
 

Bapak A 
merefleksikan 
bahwa PNS 
merupakan 
bagian dari 
abdi negara 
yang identik 
mengikuti 
arahan dari 
Pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebagai PNS 
Ibu B juga 
cenderung 
mendukung 
kebijakan 
pemerintah. 
Ibu B juga 
merasa 
dengan 
adanya 
amnesti pajak 
sudah cukup 
meringankan 
beban tebusan 
yang harusnya 
lebih dari yang 
dibayarkan. 
 
 

Peneliti tidak 
mengarahkan 
jawaban dan 
pemikiran 
Informan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu B 
menggatakan 
dengan sadar 
dan tanpa 
mendapatkan 
arahan 
ataupun 
pengaruh dari 
Peneliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setuju 
dengan 
adanya 
amnesti 
pajak, namun 
Bapak A 
mengatakan 
jika ada 
amnesti 
pajak lagi 
maka 
pemerintah 
harus lebih 
bisa 
melakukan 
sosialisasi 
yang 
mendalam 
supaya 
rakyat tidak 
asal-asalan 
dan mampu 
berfikir 
dengan baik. 
 
Setuju 
dengan 
adanya 
amnesti 
pajak namun 
kedepan 
pemerintah 
harus 
melakukan 
transparansi 
hasil, jangan 
setelah 
amnesti 
pajak juga 
sudah 
selesai. 
Terkesan 
tanpa 
laporan hasil. 
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Bapak C 
Ibu C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu D 

 
Sangat tidak 
setuju dengan 
adanya amnesti 
pajak. 
Ditunjukkan ketika 
menjawab 
pertanyaan 
pasangan Bapak 
C dan Ibu C 
selalu kontra 
dengan kebijakan 
amnesti pajak dan 
sesekali 
menjawab 
dengan nada 
yang sedikit 
meninggi. 
Wawancara 
dilakukan di 
rumah pada 
waktu pagi 
sampai siang hari 
dengan suasana 
santai, Ibu C 
sambil 
menggendong 
buah hatinya 
yang masih baru 
bisa tengkurap. 
 
 
Ditemui di 
rumahnya sekitar 
pukul 19.30 
malam, Ibu D 
menyambut 
peneliti dengan 
ramah. Kesan 
pertama Ibu D 
ketika ditanya 
tentang amnesti 
pajak adalah 
mengernyitkan 
kening kemudian 
mengatakan tidak 
setuju. 
 
 

 
Berbeda 
dengan 
jawaban PNS, 
psikologi yang 
dimiliki oleh 
pegawai 
BUMN yang 
memiliki usaha 
lain lebih 
terkesan 
kontra dengan 
kebijakan 
amnesti pajak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak menjadi 
kesengajaan 
oleh peneliti 
yang 
menemukan 
hasil bahwa 
ternyata 
karyawan 
BUMN 
cenderung 
lebih tegas 
untuk tidak 
setuju. 

 
Peneliti lagi-
lagi tidak 
memberikan 
arahan dan 
meminta 
jawaban yang 
disiapkan. 
Hasil 
wawancara ini 
bersifat natural 
dan tidak di 
setting oleh 
peneliti 
maupun 
informan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti tidak 
mengarahkan 
dan tidak 
melakukan 
briefing 
jawaban 
kepada Ibu D 
sama sekali. 

 
Dua kata 
untuk amnesi 
pajak dari 
wajib pajak 
Bapak C dan 
Ibu C: Tidak 
Setuju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak setuju 
dengan 
adanya 
amnesti 
pajak karena 
ibarat  
memiliki 
anak 5 dan 2 
diantaranya 
salah,namun 
semua 
anaknya 
dihukum 
bukan hanya 
2 yang salah 
saja. 
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Ringkasan : 

Lokasi /  
Informan 

Bagaimana Mengapa 

Bapak A 
 
 
 
 
 
 
Ibu B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bapak C 
Ibu C 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu D 
 
 
 
 

Respon Bapak A terhadap 
amnesti pajak baik, setuju dan 
mendukung kebijakan  
pemerintah 
 
 
 
Respon Ibu B terhadap amnesti 
pajak baik, setuju dan merasa 
dimudahkan dalam pelaporan 
pajak, khususnya bagi Ibu B yang 
lupa bahwa asetnya ada yang 
belum dilaporkan. 
 
 
 
 
 
 
Respon Bapak C dan Ibu C 
terhadap kebijakan amnesti pajak 
kurang baik dan terkesan emosi. 
 
 
 
 
 
 
 
Respon Ibu D juga kurang suka 
ketika mendengar kebijakan 
amnesti pajak.  

Karena Bapak A merasa 
amnesti pajak adalah alat 
jangka panjang untuk 
menambah basis pajak dan 
meningkatkan penerimaan di 
masa yang akan datang 
 
Karena Ibu B merasa 
amnesti pajak adalah alat 
untuk memperbaiki sistem 
perpajakan. Namun harapan 
ibu B adalah setelah amnesti 
pajak seharusnya dibarengi 
dengan transparansi hasil 
dari pengumpulan uang 
tebusan sebagai evaluasi 
dan sosialisasi hasil kepada 
rakyat. 
 
Karena Bapak C dan Ibu C 
merasa telah menjadi wajib 
pajak yang patuh dicoreng 
hak nya untuk mendapatkan 
kepercayaan dengan adanya 
amnesti pajak merasa sama 
saja yang patuh dan tidak 
patuh. 
 
 
Karena bagi ibu D amnesti 
pajak menjadikan bias antara 
wajib pajak yang patuh dan 
wajib pajak yang nakal. 
Keduanya sama sama 
diampuni dan diberikan hak 
yang sama, salah harusnya 
dihukum bukan diampuni 
kemudian dilupakan. 
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PENYAJIAN DATA 
 

Bab 4 
 
Penyajian Data 
Pembahasan 
 

Menceritakan kesan pertama pelaksanaan amnesti pajak di 
mata wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terkait 
pelaksanaan amnesti pajak, kemudian peneliti menyajikan kaca 
mata keadilan amnesti pajak sesuai dengan golongan informan: 
 

1. Menurut karyawan BUMN  Halaman 53 

2. Menurut PNS  Halaman 63 

Bab 5 
 
Refleksi 
 
 

 
 
Refleksi Penelitian ada di BAB V sesuai dengan pernyataan 
informan yang di analisis menggunakan teori John Rawls. 
 
 

 
 
Pada penyajian data, tahap yang perlu dilakukan adalah : 

1. Menampilkan data 
2. Membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang terjadi 
3. Tindak lanjut untuk mencapai tujuan penelitian (jawaban pertanyaan 

penelitian dan tujuan penelitian) 
 
Peneliti menyajikan data wawancara dengan menggunakan teks naratif yang 
dilengkapi dengan tabel dan peta analisis untuk mempermudah pembaca dalam 
mengerti alur penelitian dan alur analisis penelitian. 
 
 
PENARIKAN KESIMPULAN 
 

1. Hasil penelitian konsisten dengan tahap awal proposal penelitian. Setelah 
dilakukan verifikasi data maka syaratnya data harus kredibel. Temuan tahap 
awal pada penelitian ini konsisten dengan kondisi yang ada di lapangan. 
Contoh : Adanya ungkapan tentang adil menurut temuan dari 5 informan, 
kemudian peneliti menemukan kecocokan ungkapan informan dengan teori 
John Rawls. 

2. Data yang sudah terkumpul dari reduksi kemudian disajikan adalah data 
yang sudah dipisahkan yang memiliki makna dan yang tidak memiliki makna. 
Keabsahan data yang berbobot dan kuat akan dipakai sebagai pembahasan 
dan untuk memberikan kesimpulan hasil penelitian, sedangkan data yang 
kurang kuat atau lemah, menyimpang dari pokok permasalahan akan 
dibuang. 

3. Penentuan kualitas Data : 
a. Cek representative : Iya dilakukan 
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b. Cek keterpengaruhan pertanyaan dari peneliti untuk mengarahkan 
jawaban informan : Tidak dilakukan ( hasil wawancara adalah natural ) 

c. Cek pembuktian wawancara : Iya dilakukan perekaman dalam bentuk 
audio 

d. Bobot hasil wawancara : Hasil wawancara disajikan secara apa adanya 
dan data bersifat kuat 

e. Perbandingan Kontras Data Informan 
Ungkapan Bapak A dan Ibu B setuju dengan adanya amnesti pajak. 
Ungkapan Bapak C, Ibu C dan Ibu D tidak setuju adanya amnesti pajak. 

f. Hasil yang ada pada penelitian ini merupakan hasil penelitian yang 
berupa deskriptif dan gambaran realita tentang amnesti pajak dari kaca 
mata keadilan menurut 5 informan terpilih.  

 
 


