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ABSTRAK 

 

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) merupakan kebijakan baru dibidang perpajakan yang 

dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan 

negara yang berasal dari pajak. Penelitian ini untuk mendeskripsikan pelayanan 

pada program tax amnesty di kantor pelayanan pajak pratama tanjung balai 

karimun tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan peneliti didalam penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan 

informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang informan penelitian 

menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara reduksi data, sajian data, 

dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah empati pegawai didalam melakukan pelayanan 

pada program tax amnesty berjalan optimal dengan menjunjung prinsip integritas, 

profesionalisme, sinergi dengan tiap-tiap bagiannya, memberikan yang terbaik 

dan kesempurnaan. Program tax amnesty sudah menggunakan aplikasi berbasis 

teknologi karena langsung dari pusat serta dari kejelasan kewenangan yang berupa 

tatacara pelayanan seperti bagan struktur pun mengikuti kantor pusat. Dalam 

transparansi biaya adanya keterbukaan biaya namun tidak adanya pelayanan yang 

dibayar hanya tebusan wajib pajaknya. Mengenai efektivitas penanganan keluhan 

dikantor pelayanan pajak pratama tanjung balai karimun pada program tax 

amnesty adanya evaluasi kerja pegawai bahkan diawal-awal tax amnesty setiap 

minggu. 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan pelayanan 

pada program tax amnesty di kantor pelayanan pajak pratama tanjung balai 

karimun yang berjalan secara optimal yaitu empati dengan customers, transparansi 

biaya, dan efektivitas penanganan keluhan. Sedangkan yang kurang optimal yaitu 

pembatasan prosedur dan kejelasan kewenangan. Dan juga sebaiknya 

mempertahankan dan meningkatkan pelayanannya, harus dilaksanakan dengan 

konsisten yang dimaksud dengan adanya peran aktif pegawai serta cara pemberi 
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pelayanan sangat berpengaruh terhadap hasil atau harapan yang dicapai. Tentunya 

hal yang paling mendasar agar masyarakat mau berpartisipasi terhadap kebijakan 

yang baru dikeluarkan oleh pemerintah berupa tax amnesty. 

 

Kata Kunci: Pelayanan, Pelayanan Publik, Pengampunan Pajak  

 

ABSTRACT 

 Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment Policy (Tax Amnesty) is 

a new policy in the field of taxation issued by the government which aims to 

increase the amount of state revenue derived from taxes. The purpose of this 

study is to describe the services on the tax amnesty program at the tax office 

primary of tanjung balai karimun year 2016. Type of research used by 

researchers in this research is qualitative research using descriptive approach 

with informants in this study amounted to 5 people informant research using data 

analysis techniques Qualitative by means of data reduction, data presentation, 

and conclusion. 

 The result of this research is the empathy of employees in doing the service 

in tax amnesty program run optimally by upholding the principle of integrity, 

professionalism, synergy with each part, giving the best and perfection. Tax 

amnesty program has been using technology-based applications because directly 

from the center as well as from the clarity of authority in the form of service 

procedures such as chart structure follow the headquarters. In the transparency 

of the cost of the disclosure of cost but the absence of services paid only ransom 

taxpayer. Regarding the effectiveness of complaints handling at the tax office 

primary of tanjung balai karimun tax amnesty program in the evaluation of 

employee work even early amnesty tax every week. 

 From research conducted by the researcher can be concluded service at 

tax amnesty program in tax office primary of tanjung balai karimun that run 

optimally that empathy with customer, transparency of cost, and effectiveness of 

handling of complaint. While the less optimal is the limitation of procedures and 

clarity of authority. And also should maintain and improve its service, must be 

implemented with consistent which is meant by existence of active role of 

employee and way of service providers very influential to result or hope achieved. 

Of course the most fundamental thing for the public to participate in the new 

policy issued by the government in the form of tax amnesty. 

 

Keywords: Service, Public Service, Tax Amnesty 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Sumber penerimaan di Indonesia salah satunya dari penerimaan pajak yang 

merupakan penerimaan negara terbesar. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada 

Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah konstribusi yang dikenakan kepada 

seluruh Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing dan warga yang tinggal 

secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas 

bulan. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai 

upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah 

mengeluarkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan persetujuan 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Presiden 

Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan 

Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 

mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tersebut.  

Pengampunan pajak yang dikenal dengan sebutan tax amnesty ini  

merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut 

yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai 

dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah,

https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi perluasan basis data perpajakan 

yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi juga meningkatkan penerimaan 

pajak. (Sumber: http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak) 

Berbicara tentang pengampunan pajak (tax amnesty) di seluruh wilayah 

Indonesia merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak positif tidak 

hanya untuk pemilik harta warga Indonesia di luar negeri, namun juga bisa 

mendukung pembangunan di Indonesia tentunya di Provinsi Kepulauan Riau yang 

merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Di mana Provinsi Kepulauan 

Riau yang terdiri atas 5 Kabupaten (Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna) dan juga 2 Kota 

(Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang) harus proaktif dengan adanya kebijakan 

tersebut. 

Dengan melihat dari berita tanggal 30 Maret 2015, Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tahun 2015, menerbitkan sebanyak 

95.011 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 

(SPPT PBB) dengan target penerimaan PBB sekitar Rp 4,5 miliar. Dengan tabel 

di bawah ini: 

Tabel I.1 

Data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Kabupaten Karimun 

Tahun  2014-2015 

No Tahun  Total Wajib Pajak Terhutang  

1 2014 96.000 lembar 

2 2015 95.011 lembar 

Sumber: http://www.antarakepri.com/berita/32850/dispenda-karimun- 

terbitkan-95011-sppt-pbb,2017 

ttp://www.antarakepri.com/berita/32850/dispenda-karimun-t
ttp://www.antarakepri.com/berita/32850/dispenda-karimun-t
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Dengan melihat jumlah yang tidak sedikit itu tentunya pemerintah harus 

mempunyai kebijakan untuk mengantisipasi dari keloncatan wajib pajak 

terhutang setiap tahunnya dengan menggunakan kebijakan yang sedang 

menjadi perbincangan publik dengan pemerintah melegalkan program tax 

amnesty sebagai upaya pengampunan pajak.  

Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai pulau tentunya tidak 

mudah didalam melakukan tax amnesty. Berbagai upaya yang dibuatkan untuk  

melayani wajib pajak dengan mengikuti program tax amnesty ini. Tepatnya di 

salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten 

Karimun yang merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan 

Riau berdasarkan UU RI No. 53 Tahun 1999 yang terdiri atas pulau-pulau. 

Tapi antuasiasme wajib pajak sangat tinggi, bisa dikatakan berarti adanya 

respon masyarakat terhadap program tax amnesty oleh pemerintah berlaku 

positif. 

Dana tebusan pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masuk ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungbalai Karimun hingga Jumat (30/9), 

mencapai Rp 47.373.977.937. Sebelumnya, adanya penerimaan pajak dari 

program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama (Juli-September) 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun, melebehi 

target. 

Sementara surat setoran pajak mencapai 1.440 lembar. Secara nasional, 

target tax amnesty mencapai Rp165 triliun. “ Kalau disini tidak ditarget, tapi 

luar biasa pencapaiannya hingga Rp 47 miliar lebih. Artinya, dunia usaha 
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sangat merespon terhadap program tax amnesty,”kata Kepala Seksi Pelayanan 

KPP Tanjungbalai Karimun. Dengan pencapaian tersebut berarti keikutsertaan 

wajib pajak serta pencapaiannya untuk tingkat Provinsi Kepri menduduki 

posisi ke tiga. Dilanjutkan lagi untuk program tax amnesty periode kedua 

dimana sesuai kebijakan pemerintah pusat dimulai dari bulan Oktober dan 

berlangsung selama tiga bulan. (sumber: http://www.batampos.co.id ) 

Permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan pajak memang bukan 

suatu pekerjaan yang mudah, selain peran aktif pegawai serta cara pemberi 

pelayanan sangat berpengaruh terhadap hasil atau harapan yang ingin dicapai. 

Jika pelayanan yang diberikan baik oleh penggerak organisasi maka akan 

memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.  

Tax Amnesty yang merupakan terobosan terbaru yang telah dicanangkan 

oleh pemerintah tentunya dibutuhkan dan menggunakan suatu pelayanan 

didalam melaksanakan wajib pajak. Dengan melaksanakan pelayanan yang 

sebaik-baiknya tentunya akan selalu berpengaruh terhadap pelayanan pada tax 

amnesty berikutnya. Apalagi jumlah pajak terhutang oleh wajib pajak selalu 

berjumlah besar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan juga tampak dari 

beberapa pengguna jasa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai 

Karimun seperti kurangnya sosialisasi antara pemerintah kepada masyarakat di 

berkaitan dengan pengampunan pajak (Tax Amnesty) ini. Sehingga 

menyebabkan masyarakat kurang mengerti apa yang menjadi tujuan dan 

http://www.batampos.co.id/
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manfaat dari program tersebut. Sehingga program Tax Amnesty yang menjadi 

target pemerintah didalam pengampunan pajak tidak sesuai dengan harapan.  

Tentunya hal yang paling mendasar agar masyarakat mau berpartisipasi 

terhadap kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah berupa Tax Amnesty 

haruslah dengan pelayanan yang maksimal. Pelayanan merupakan tugas utama 

bagi aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh 

karena itu, setiap pelayanan harus memiliki standar pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki penyelenggaraan pelayanan 

yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan masyarakat, maka perbaikan kinerja aparatur sangat 

penting.  

Dalam kaitan ini kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

masyarakat harus dilaksanakan secara transparan untuk mengatasi kondisi ini, 

diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan unit pelayanan. Usaha 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola secara profesional 

yakni menggunakan standar pelayanan agar pelayanan masyarakat dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat 

yang dilayani. Pemerintah menyadari akan tingginya tuntutan kualitas 

pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.  

Pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, keperluan orang lain 
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atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  Sehingga pegawai 

wajib untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. 

Dengan demikian pegawai pajak juga harus memberikan kepercayaan 

dan kenyaman untuk wajib pajak yang akan membayarkan pajaknya pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Pelayanan Pegawai Pajak adalah jasa yang diberikan oleh pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun kepada masyarakat dalam 

hal perpajakan program Tax Amnesty tersebut.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan 

penelitian yang berjudul “Pelayanan pada Program Tax Amnesty di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2016”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,  maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelayanan pada Program Tax 

Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 

2016? 

Tujuan  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan Pelayanan pada Program tax amnesty di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2016.  
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Metode Penelitian  

Penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif karena permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah 

yang bersifat sosial dan dinamis. Menurut Sugiyono (2011:11), mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel/lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian kualitatif ini juga dapat 

digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara 

mendalam sehingga penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 

Pelayanan pada Program Tax Amnesty di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun tahun2016, yang kemudian hasilnya di deskripsikan atau di 

gambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan.  Penulis dalam 

melakukan penelitian menggunakan sampling purposive. Dimana menurut 

Sugiyono (2011:96)  yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan 

tertentu, selama orang yang menjadi informan memenuhi kriteria yang 

ditetapkan dan orang tersebut terkait dengan data penelitian 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah  penelitian lapangan 

(Field Research), yakni suatu teknik pengumpulan data yang digunakan 

dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi menggunakan alat penelitian yaitu 

pedoman wawancara, daftar ceklis serta dokumen yang berkaitan dengan 
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masalah yang diambil baik bersumber dari arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, dari perpustakaan, dan melalui 

penelusuran media elektronik (internet).  

LANDASAN TEORI 

Pelayanan 

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang 

diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam 

rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan 

merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin 

dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

Berbeda dengan Supranto (2006:227) mengatakan bahwa pelayanan atau 

jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, 

lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut.  

Pelayanan Publik 

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah 

satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.  Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara 

langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. 
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Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban 

sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang 

bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan 

penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa 

atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah 

memiliki kuwajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang 

tidak disediakan swasta tersebut. 

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi iti sesuai dengan aturan pokok dan 

tatacara yang telah ditetapkan.  

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata tax 

amnesti. Menurut Muttaqin (2013:30), tax amnesty merupakan pemberian 

fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu 

tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta 

kekayaan atau penghasilan yang sebelumya tidak atau belum sepenuhnya 

dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan dari kesalahan dari 

wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan 

mengulangi lagi.  

Sedangkan menurut Supra (dalam Muttaqin, 2013:30), mengemukakan 

pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam dalam 
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waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar 

sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga 

dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya 

kekhawatiran untuk dituntut pidana.  

Berdasarkan pengertian diatas, amnesty (pengampunan) dibidang pajak 

dapat diartikan sebagai pembebasan kepada wajib pajak untuk 

melaksanakan/memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi 

administrasi dan tuntutan pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap wajib 

pajak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu.  

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2016 Bab I Pasal I mengemukakan pengampunan pajak adalah 

penghapusan pajak adalah penghapusn pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi adminsitrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini. 

PEMBAHASAN 

Pelayanan pada program Tax Amnesty yang sudah berjalan terhitung dari 

tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 membuahkan atau mendapat respon 

positif dari masyarakat yang memiliki dan sadar akan kewajibannya dalam 

membayar pajak. KPP Pratama Tanjungbalai karimun merupakan salah satu 

unit kerja di bawah Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau yang bertindak 

sebagai unit pelaksana dan penerima permohonan pengampunan pajak yang 
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diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut 

Ratminto dan Winarsih (2015:245-249) untuk mendeskripsikan kualitas 

Pelayanan pada Program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tanjung Balai Karimun yaitu sebagai berikut: 

1. Empati pada customers 

Empati dengan customers,  dapat dikatakan bahwa sikap yang ditampilkan 

oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna tax amnesty berjalan optimal, hal ini 

tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kekurangan pada proses yang 

sudah dilaksanakan. Dapat diuraikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa 

mengenai etika didalam pelayanan dan pembatasan prosedur di KPP Pratama 

Tanjungbalai Karimun tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Etika dalam pelayanan 

etika pegawai didalam melakukan pelayanan pada program tax amnesty 

berjalan optimal, hal ini bisa dilihat dengan senantiasa menggunakan 3 prinsip 

yaitu salam, senyum dan sapa. Kecuali daripada itu juga menjunjung 5 prinsip 

lagi diantaranya integritas, profesionalisme, sinergi dengan tiap-tiap bagiannya, 

memberikan pelayanan yang terbaik dan terakhir kesempurnaannya. Dengan 

menerapkan sistem antrian dan tanpa pilih kasih antara wajib pajak yang satu 

dengan yang lainnya, namun tetap memberikan pelayanan dengan senang hati. 
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b. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan tax amnesty diawali dengan konsultasi terlebih dahulu dan 

ada bagian satgas yang berfungsi untuk memberikan informasi berkaiatan 

dengan perpajakan. Ketika sudah mengetahui kemudian mengecek apakah 

wajib pajak mempunyai tunggakan atau tidak. Ketika ada tunggukan terlebih 

dahulu dibayar. Kemudian setelah dibayar maka akan ada pengisian formulir 

dan itu juga dibimbing oleh pegawai. Setelah pengisian formulir sudah 

lengkap, maka Kantor Pajak Pratama akan menerbitkan surat terima dari tax 

amnesty tersebut. 

2. Pembatasan prosedur 

Maksudnya prosedur harus dirancang sependek mungkin oleh Kantor 

Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2016, dengan demikian lebih 

mengefektif dan mengefesien kan pelayanan program tax amnesty kepada 

wajib pajak. Indikator yang dapat dilihat dari Pembatasan prosedur adalah 

sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang berbasis teknologi  

Dapat diartikan bahwa aplikasi yang digunakan sudah berbasis teknologi agar  

lebih mudah dan lebih strategis didalam menginput data-data yang 

berhubungan dengan wajib pajak dan lebih efektif dan efesien didalam 

melakukan pelayanan kepada pengguna tax amnesty. Kantor Pajak Pratama 

Tanjung Balai Karimun didalam melakukan pelayanan program tax amnesty 

sudah menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi karena langsung dari 
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kantor pusat. Untuk pelayanan tax amnesty sudah lengkap mulai dari 

pengecekan formulir sampai dengan penginputannya. Selain daripada itu 

pencetakan tanda terima kemudian pencetakan surat keterangan dari Kanwil 

Pekanbaru. Untuk pengiriman KPP penginputannya juga dengan menggunakan 

aplikasi, nomor pengiriman dan tanggal pengiriman. 

b. Persyaratan dalam pengurusan 

Persyaratan dalam pengurusan program tax amnesty baik itu teknis 

maupun adminsitratif yang menjadi tolok ukur dalam melakukan pelayanan 

program tersebut. persyaratan dalam pengurusan tax amnestyberbeda dengan 

laporan SPT tahunan dan juga masa. Tax amnesty melaporkan ke perpajakan 

tentangharta yang dimiliki. Dengan adanya surat pemberitahuan tahunan 2015, 

ketika itu sudah dipenuhi akan diproses untuk tax amnesty. Yang diawali 

dengan menunjukkan identitas, namun ketika orang lain yang mengurus harus 

menunjukan surat kuasa. termasuk juga konsultan.  

c. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan tax amnesty  

Kepastian jadwal dapat diartikan bahwa jadwal yang diatur sesuai untuk 

dilakukan pelayanan pada program tax amnesty sehingga adanya ketepatan 

waktu didalam melakukan pelayanan. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan 

dapat disimpulkan bahwa untuk tax amnesty sesuai dengan pelayanan kalau 

untuk hari senin sampai dengan jumat dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 

16.00 WIB. Kemudian beberapa waktu dari kantor pusat diminta untuk 

memberikan pelayanan jam tambahan ada hari sabtu dari jam 08.00 WIB 

sampai dengan 14.00 WIB siang kemudian untuk hari minggu dari jam 08.00 
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WIB sampai dengan jam 12.00 WIB siang. Termasuk dihari-hari terakhir. 

Batas waktu tax amnesty ada tiga periode  dibuka sampai dengan jam 00.00 

WIB malam untuk hari terakhir pada program tax amnesty tahun 2016. Dalam 

kepastian jadwal dan durasi pelayanan maka dapat disimpulkan bahwa 

tergantung dari jumlah harta berapa harta yang dilaporkan oleh wajib pajak.  

d. Jumlah formulir didalam pelayanan  

Maksudnya formulir yang digunakan dalam pelayanan program tax 

amnesty, mengenai formulir yang digunakan dalam pelayanan program tax 

amnesty di Kantor Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun yaitu satu orang satu 

formulir. Untuk formulir A yaitu ada kepemilikan harta yang sudah dilaporkan 

dan hutang yang sudah dilaporkan. Di formulir B yaitu harta dan hutang yang 

diungkapkan, dimana harta ini berada di dalam negeri. Dibagian C yang 

diungkapkan adalah harta dan hutang yang berada di luar negeri dan akan 

ditarik ke dalam negeri. Kemudian dibagian D adalah harta yang di luar negeri 

yang sudah diungkapkan tapi wajib pajak tetap menyimpannya keluar negeri 

tidak ditarik di dalam negeri, dan semua bagian itu dalam satu kesatuan 

formulir. Maka dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa formulir-

formulir yang digunakan tidak lah bisa dibilang satu namun banyak.  

3. Kejelasan kewenangan 

Maksudnya adalah kewenangan pegawai yang melayani masyarakat 

pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat 

bagan tugas dan distribusi kewenangan. Adapun indikatornya yang dapat 

dilihat dari kejelasan kewenangan yaitu sebagai berikut: 
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a. Bagan struktur Kantor Pajak Pratama  

Maksud dari bagan struktur kantor yaitu suatu alat yang digunakan untuk 

memberikan arah, petunjuk maupun tata pembagian pekerjaan didalam 

melaksanakan tugas pelayanan tax amnesty pada Kantor Pajak Pratama 

Tanjung Balai Karimun Tahun 2016 bahwa sudah adanya Bagan struktur di 

Kantor Pajak Pratama, ada juga standing banner, booklet dan juga melalui 

media sosial bagaimana tatacara dan prosedur di dalam tax amnesty. Selain itu 

juga spanduk-spanduk yang dipasang dibeberapa titik. Selain itu juga 

dilengkapi dengan adanya sosialisasi dalam ruangan, sosialisasi tatap muka. 

Karena melalui media masa di Karimun terbatas tidak terlalu efektif. Ketika 

wajib pajak sudah mengerti dari program tax amnesty ada bagian penerimaan 

berkas termasuk yang memeriksa perlengkapan berkas maupun persyaratan 

yang dilampirkan. Setelah bagian penerimaan, adalagi bagian penelitian yang 

akan meneliti kebenaran dari isian wajib pajak. Selanjutnya terakhir bagian 

pemberkasan yang tugasnya yaitu mengadministrasikan semua dokumen pajak 

yang terkait dengan tax amnesty. 

b. Bagan tugas kerja 

Yang dimaksud dengan bagan tugas kerja yaitu bagan yang menjelaskan 

tentang pelayanan pada program tax amnesty. Dengan demikian tidak terjadi 

duplikasi tugas atau kekonongan tugas. Bagan tugas kerja di Kantor Pajak 

Pratama Tanjung Balai Karimun dalam melakukan pelayanan pada program 

tax amnesty tahun 2016 mengikuti kantor pusat, wajib dimana pajak di bagian 
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informasi kemudian melaporkan kebagian penerimaan kemudian dari bagian 

penerimaan ke bagian penelitian. 

4. Transparansi biaya  

Adanya keterbukaan biaya didalam pelaksanaan pelayanan pada program 

tax amnesty di Kantor Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2016. 

Untuk melihat indikator transparansi biaya sebagai berikut: 

a. Transparansi biaya dalam pelayanan  

Tranparansi biaya disini dimaksudkan adalah biaya pelayanan dan 

keterbukaan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak disaat melakukan 

pelayanan program tax amnesty pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Balai 

Karimun Tahun 2016 dalam melakukan pelayanan program tax amnesty tidak 

adanya pelayanan yang dibayar semua nya gratis yang dibayarkan hanya 

jumlah tebusan wajib pajaknya. 

b. Kejelasan perhitungan wajib pajak 

Kejelasan  yang berkaitan dengan berapa yang harus dibayarkan oleh 

wajib pajak yang menggunakan program tax amnesty. Kejelasan perhitungan 

sudah diatur dalam undang-undang tax amnesty. Wajib pajak hanya 

mengungkapkan jumlah hartanya dan uang tebusannya. misalnya yang pertama 

dengan tarif 0,5% berlaku untuk seluruh pelaporan dari bulan Juli sampai 

dengan bulan September. Jika tidak mengikuti tahap pertama maka kena 2% 

dan yang terakhir dari Januari sampai dengan Maret dikenakan dengan tarif 

5%.  
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5. Efektivitas penanganan keluhan 

Dapat diartikan bahwa pelayanan yang baik sedapat mungkin harus 

menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka 

harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan 

tersebut akan ditangani secara efketif sehingga permasalahan yang ada dapat 

segera diselesaikan dengan baik. Untuk melihat efektivitas penangan keluhan 

dapat dilihat indikatornya sebagai berikut: 

a. Sanksi 

Sanksi dalam hal ini yaitu apabila pegawai Kantor Pajak Pratama 

Tanjung Balai Karimun didalam melakukan pelayanan pada program tax 

amnesty melakukan kesalahan didalam perhitungan wajib pajak, berkaitan 

dengan sanksi atau ganti rugi jika ada pegawai yang salah dalam penghitungan 

pajak dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang harus menghitung berapa 

pajak yang harus dibayarkan. Ketika memang ada salah di dalam penghitungan 

atau kelebihan bayar bahkan kekurangan bayar. Maka ketika kurang akan 

diminta untuk menyetorkan kembali. Jika kelebihan penyetoran bisa melalui 

pemindah bukuan untuk pembayaran pajak yang lain atau yang kedua dengan 

pengembalian secara langsung melalui proses dari tim penelitian. Untuk 

menghindari ketidaksamaan jumlah pajak dengan yang seharusnya dibayar ada 

tim penerima dan tim peneliti. 

b. Evaluasi kerja  

Evaluasi disini dimaksudkan sebagai upaya untuk senantiasa 

memperbaiki kinerja dari pegawai Kantor Pajak Pratama Tajung Balai 
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Karimun didalam melakukan pelayanan pada program tax amnesty dengan 

melakukan evaluasi-evaluasi, mengenai evaluasi kerja pegawai di Kantor Pajak 

Pratama Tanjung Balai Karimun dalam pelayanan pada program tax amnesty 

tahun 2016 adanya evaluasi. Untuk tax amnesty diawal-awal pelaksanaan tax 

amnesty adanya evaluasi. Sedangkan menjelang akhir tahun 2016 dan akhir 

tahun periode tax amnesty evaluasi setiap minggu diminta oleh Kanwil. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Mengacu dari informasi-informasi yang didapat dari key informan dan 

informan, maka penulis membuat kesimpulan dalam penelitian ini pelayanan 

pada program tax amnesty di kantor pelayanan pajak pratama tanjung balai 

karimun yang berjalan secara optimal yaitu empati dengan customers, 

transparansi biaya, dan efektivitas penanganan keluhan. Sedangkan yang 

kurang optimal yaitu pembatasan prosedur dan kejelasan kewenangan. 

Dilihat dari teori Ratminto dan Winarsih (2015: 245), maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : Empati dengan customers,  dapat disimpulkan bahwa 

sikap yang ditampilkan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tanjung Balai Karimun dalam memberikan pelayanan kepada pengguna tax 

amnestyberjalan optimal, hal ini dilihat dari menjunjung prinsip integritas, 

profesionalisme, sinergi dengan tiap-tiap bagiannya, memberikan yang terbaik 

dan kesempurnaan. Serta dengan menerapkan sistem antrian dan tanpa 

membedakan wajib pajak yang satu dengan yang lainnya. Prosedur pelayanan 



 

21 
 

tax amnestydiawali dengan konsultasi terlebih dahulu dan ada bagian satgas 

yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pajak. 

Pembatasan prosedur, dalam program tax amnestymenggunakan aplikasi 

berbasis teknologi karena langsung dari pusat. Untuk pelayanan tax amnesty 

sudah lengkap mulai dari pengecekan formulir sampai dengan penginputannya. 

Dan mengenai formulir yang digunakan dalam pelayanan tax amnesty di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun yaitu satu orang satu 

formulir namun jumlah formulir tidak bisa dibilang satu atau dua formulir. 

Kejelasan kewenangan, seperti bagan struktur dan bagan tugas kerja sudah ada 

mengikuti kantor pusat.Ada standing bannerdan beberapa booklet disharing 

melalui media sosial, namun sosialisasi dalam media masa tidak dilaksanakan 

karena di Karimun terbatas dan kurang efektif. Transparansi biaya, adanya 

keterbukaan biaya didalam pelaksanaan pelayanan pada program tax amnesty 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun serta tidak adanya 

pelayanan yang dibayar hanya jumlah tebusan wajib pajaknya. Efektivitas 

penanganan keluhan, bahwa pelayanan pada program tax amnesty di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun mengenai evaluasi kerja 

pegawai berjalan optimal karena untuk tax amnesty diawal-awal sampai 

menjelang akhir tahun periode tax amnesty selalu melakukan evaluasi setiap 

minggunya. 
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Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, maka peneliti 

memberikan masukan atau saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi Instansi yakni Pelayanan pada program tax amnesty dikantor pelayanan 

pajak pratama Tanjung Balai Karimun yaitu mempertahankan dalam pelayanan 

yang secara optimal yang berkualitas berkaitan dengan empati dengan 

customers, transparansi biaya dan penanganan keluhan. Selanjutnya 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam kejelasan kewenangan dan 

pembatasan prosedur. Harus dilaksanakan dengan konsisten yang dimaksud 

dengan adanya peran aktif pegawai serta cara pemberi pelayanan sangat 

berpengaruh terhadap hasil atau harapan yang dicapai. Tentunya hal yang 

paling mendasar agar masyarakat mau berpartisipasi terhadap kebijakan yang 

baru dikeluarkan oleh pemerintah berupa tax amnesty. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

berkaitan dengan program tax amnesty dapat dilihat dari indikatornya perlu 

memperhatikan beberapa hal, seperti : 

1. Pembatasan prosedur, diharapkan kepada penyelenggara pelayanan 

untuk pembatasan prosedur yang digunakan dalam program tax 

amnesty harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian 

konsep one stop shop benar-benar diterapkan. 

2.  Kejelasan kewenagan, diharapkan kepada pegawai dalam kejelasan 

kewenangan pegawai yang melayani wajib pajak harus dirumuskan 
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sejelas mungkin dan tatacara pelayanan harus didesain sesederhana 

mungkin dan dikomunikasikan kepada wajib pajak pengguna jasa 

pelayanan. 

3. Berkaitan dengan program tax amanesty untuk sosialisasi nya lebih 

digencarkan lagi agar masyarakat lebih paham tentang program 

pengampunan pajak (tax amnesty) ini dan ada ketertarikan wajib 

pajak untuk membayar hutang yang belum dilaporkan ke kantor 

pajak.  
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