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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

DKI Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia yang memiliki 

beberapa kantor pusat instansi negara, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak. 

DKI Jakarta sendiri memiliki beberapa KKP aktif dan diantaranya yaitu Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat yang terletak di Jalan Batu Tulis Raya 

No. 53-55, Jakarta Pusat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat 

Jakarta Pusat merupakan salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. 

Pada awalnya, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Empat masih 

tergabung dengan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Satu. Selanjutnya, 

bedasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-

254/KMK.01/2005 tanggal 20 Mei 2005, KPP Jakarta Gambir Satu dipecah menjadi 

KPP Jakarta Gambir Satu dan KPP Jakarta Gambir Empat. Surat Keputusan tersebut 

juga mengubah status KPP Jakarta Gambir yang smeula merupakan Kantor 

Pelayanan Pajak Paripurna menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang 

menganut Sistem Administrasi Modern (SAM).28 

KPP Pratama Jakarta Gambir Empat mempunyai lingkup wilayah kerja 

hanya satu kelurahan saja dan tergolong sebagai KPP yang mempunyai lingkup 

kerja terkecil diantara beberapa KPP lain di Jakarta Pusat. Kelurahan yang 

                                                             
28 Wawancara dengan Bapak Dresta Duka Nurprijanta selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
KPP Pratama Gambir Empat Jakrta pusat. 
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termasuk dalam KPP Pratama Gambir Empat yaitu kelurahan Kebon Kelapa, 

Kacamatan Gambir. 

1. Visi dan Misi KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat ikut 

mengemban visi, misi, dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Visi 

dari DJP yang dianut oleh KPP Pratama Gambie Empat yaitu membentuk 

pelayanan yang menjadi model pelayanan masyarakat dengan menerapkan 

sistim dan manajemen perpajakan yang berkelas dunia, dapat dipercaya, dan 

dibanggakan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat. Visi ini merupakan gambaran mengenai 

keadaan masa depan DJP yang ingin ditransformasikan menjadi tindakan 

nyata melalui komitmen dan tindakan segenap jajaran DJP di Lingkungan 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat.29 

Usaha untuk menjadikan DJP sebagai model pelayanan masyarakat 

menggambarkan cita-cita untuk menjadi panutan dan memberikan contoh 

pelayanan masyarakat yang baik bagi instansi pemerintah lainnya dalam 

melayani masyarakat. Pelayanan dengan sistim dan manajemen perpajakan 

yang berkelas dunia menggambarkan cita-cita DJP untuk mencapai tingkat 

pelayanan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas 

pelayanan, aparat maupun kinerja dan hasil-hasilnya. Visi agar DJP 

dipercaya dan dibanggakan masyarakat, merefleksikan cita-cita DJP untuk 

mendapat pengakuan dari masyarakat mengenai eksistensi dan kinerjanya 

                                                             
29  Wawancara dengan Bapak Dresta Duka Nurprijanta selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
IV KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat. 
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yang berkualitas tinggi, akurat dan mampu memenuhi harapan serta 

memiliki citra yang baik dan bersih. 

Kemudian Misi KPP Pratama Gambir Empat juga mengemban dari 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimpun penerimaan negara dari 

sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Dari misi utama tersebut kemudian 

dibedakan menjadi beberapa aspek bidang, yaitu:30 

a) Misi fiscal: menghimpun penerimaan pajak guna menunjang 

kemandirian pemerintah yang dillaksanakan secara efektif dan efisien 

berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga diharapkan 

ketergantungan pemerintah pada bantuan luar negeri dapat dikurangi. 

Berkaitan dengan misi fiskal tersebut, DJP memiliki fungsi sebagai 

instrumen pembangunan dan pemulihan ekonomi.  

b) Misi ekonomi: menghimpun penerimaan pajak guna menunjang 

kemandirian pemerintah yang dillaksanakan secara efektif dan efisien 

berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga diharapkan 

ketergantungan pemerintah pada bantuan luar negeri dapat dikurangi. 

Berkaitan dengan misi fiskal tersebut, DJP memiliki fungsi sebagai 

instrumen pembangunan dan pemulihan ekonomi. Sementara misi 

ekonomi DJP adalah ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam 

mengatasi masalah ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang 

dapat meminimalkan distorsi 

                                                             
30 Wawancara dengan Bapak Dresta Duka Nurprijanta selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
KPP Pratama Gambir Empat Jakarta pusat. 
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c) Misi politik : mendukung proses demokratisasi melalui proses otonomi 

daerah 

d) Misi kelembagaan: meliputi peningkatan kemampuan DJP dalam 

beradaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan luar baik 

domestik maupun internasional. Dalam hal ini, DJP senantiasa 

memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi 

perpajakan serta perkembangan administrasi perpajakan mutakhir.  

2. Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat 

Jakarta Pusat 

Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan unsur 

pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga merupakan salah 

satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal pelayanan 

pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) mempunyai tugas 

juga fungsinya untuk mengatur sistem perpajakan di seluruh daerah yang 

terdapat di Indonesia.  

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama sendiri yaitu melaksanakan 

penyuluhan. pelayanan. dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, 

pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.31 

 

                                                             
31 Sadar Pajak, Kedudukan dan Tugas Kantor Pelayanan Pajak, http://sadarpajak.com, diakses 
tanggal 16 Desember 2016. 

http://sadarpajak.com/
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Kemudian dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan mempunyai fungsi yaitu untuk:32 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data. pengamatan potensi 

perpajakan. penyajian informasi perpajakan. pendataan objek dan 

subjek pajak. 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. Penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan. serta penerimaan surat lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelayanan perpajakan; 

6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 

7. Pelaksanaan ekstensifikasi;Pengurangan sanksi pajak. 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

11. Pembetulan ketetapan pajak; 

12. Pelaksanaan administrasi kantor. 

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

Dalam mejalankan sistem administrasi di KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta Pusat, secara garis besar bagian-bagian dari struktur 

organisasi KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

                                                             
32 Direktorat Jendral Pajak, Fungsi Kantor Pelayanan Pajak, pajak.go.id, diakses tanggal 16 
Desember 2016 
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          Bagan 3.1 

Struktur Organisasi KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diambil dari KPP Prtaama Gambir Empat Jakarta Pusat 

Kepala KPP Pratama Gambir Empat Jakarta : Pestamen Situmorang 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi  : Sigit Wahyu Sawiji 

Seksi Pelayanan     : Erwin Tri Rukmana 

Seksi Penagihan     : Ngadimin 

Seksi pengawasan dan Konsultasi I  : Septiana Mediawati 

Seksi pengawasan dan Konsultasi II  : Syamsul Huda 
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Seksi pengawasan dan Konsultasi III  : Iwan Ristiyadi 

Seksi pengawasan dan Konsultasi IV  : Dresta Suka Nurprijanta 

Seksi Pemeriksaan    : Suparmin 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  : Irfitriyan Mahry 

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : Fithriyati33 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi:34 

a) Kepala Kantor  

Fungsi kepala kantor dijalankan oleh seorang pejabat setingkat eselon 

III yang bertugas memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas 

kinerja kantor secara keseluruhan  

b) Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang 

mengkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, 

pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, 

perlengkapan kantor dan keuangan kantor.  

c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi ini dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang 

mengkoordinasikan tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan 

                                                             
33 Wawancara dengan Ibu Fithriyati selaku Subbagian umum dan Kepatuhan Intenal KPP Pratama 
Gambir Empat JakartA Pusat. 
34  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 
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pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, entry-data 

perpajakan (perekaman dokumen) pengalokasian PBB dan BPHTB, 

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-

Filling, penyajian laporan kerja dan urusan tata usaha penerimaan pajak.  

d) Seksi Pelayanan 

Seksi pelayanan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang 

mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan 

surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib 

pajak dan kerja sama perpajakan 

e) Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang 

mengkoordinasikan tugas urusan penata usahaan piutang pajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan pajak.  

f) Seksi Penerimaan 

Seksi Penerimaan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang 

mengkoordinasikan tugas pelaksanaan penyusunan rencana 

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta 

administrasi pemeriksaan umum.  
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g) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang 

mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan 

obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka 

ekstensifikasi perpajakan.  

h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I - IV) 

Terdiri dari 4 (empat) seksi yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 

II, III dan IV. Masing-masing seksi dipimpin oleh pejabat eselon IV 

yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib 

pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib 

pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam 

rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. 

Pelaksanaan tugas di seksi ini didukung Account Representative yaitu 

pegawai yang khusus memberikan pelayanan, pengawasan dan 

konsultasi kepada wajib pajak yang terdapat di wilayah kerjanya 

masing- masing yang sebelumnya telah ditentukan. 

i) Kelompok Pejabat Fungsional 

Terdiri dari kelompok pejabat pemeriksa pajak dan fungsional penilai 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pejabat fungsional pemeriksa pajak 

memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Pejabat 

fungsional penilai bertugas melakukan pendataan dan penilaian obyek 

PBB.  
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4. Profil Sektor Usaha Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak KPP 

Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat. 

Dalam lingkup wilayah kerja KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

Pusat yang meluputi satu kelurahan yaitu kelurahan kebon kelapa 

kecamatan gambir adalah sebagai berikut:35 

a) Terdapat beberapa bidang usaha lembaga keuangan, Jasa Perusahaan, 

Rumah Makan dan Perdagangan besar/ eceran memiliki peranan paling 

dominan/ potensial di antara sektor usaha lainnya.  

b) Selain bidang usaha yang telah disebutkan di atas, bidang usaha 

yang juga dominan adalah showroom mobil dan perhotelan.  

c) Batas-batas lokasi dari KPP Pratma Gambir Empat yaitu seperti berikut: 

Gambar 3.1 

Denah wilayah kerja KPP Pratmaa Gambir Empat Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diambil dari KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

                                                             
35 Wawancara dengan Ibu Septiana Mediawati selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP 
Pratama Gambir Empat Jakrta pusat. 
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Bagian utara dibatasi oleh : Jl. Sukarjo Wiryo Pranoto 

Bagian selatan dibatasi oleh : Kelurahan Gambir 

Bagian timur dibatasi oleh : Jl Ir. H. Juanda Raya 

Bagian barat dibatasi oleh : Kecamatan Gambir 

Dari denah diatas, terlihat bahwa ada beberapa titik yang padat 

penduduk. Cara menyiasati dari KPP Pratama Gambir Empat melakukan 

penyuluhan dan upaya sosialisasi yaitu mendatangi titik yang sudah 

dipetakan: 

Gambar I   : Kebanyakan daerah ini dihuni oleh badan-badan usaha. 

Gambar II : dilihat dari denah di daerah ini terdapat badan-badan 

usaha dan juga rumah penduduk yang tidak teralu padat 

Gambar III : Kebanyakan di zona ini dihuni oleh padat penduduk. 

Total wajib pajak yang berada di KPP Pratama Gambir Empat 

sejumlah 8.200 wajib pajak. Dan kemudian dari profil usaha yang telah 

dipaparkan diatas, untuk tahun 2016 KPP Pratama Gambir Empat 

mendapat penerimaan pajak sebesar: 

Tabel 3.1 
Data Penerimaan pajak KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 
No. Jenis Pajak Jumlah (Rp) 

1 PPh Pasal 21 283.450.000.000 
2 PPh Pasal 22 8.570.760.000 
3 PPh Pasal 23 21.090.786.000 
4 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 3.970.305.000 
5 PPh Pasal 25/29 Badan 39.560.970.000 
6 PPh Pasal 26 3.440.320.000 
7 PPN Dalam Negeri 92.340.000.000 
8 PPN Impor 67.345.872.000 
9 Pajak Bumi dan Bangunan 17.650.058.000 
 Total 573.419.071.000 

Sumber: Data diambil dari KPP Pratama Gambir Empat Jakarta  
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Keterangan tabel tersbut adalah: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.  

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22): Menurut UU Pajak 

Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah 

bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu 

pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan 

perdagangan barang.  

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23): adalah pajak yang 

dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau 

hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.  

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi: Tarif Pajak 

PPh Pasal 25/29 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat 

progresif yaitu semakin besar penghasilan akan dikenakan tarif 

pajak yang lebih besar. Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi adalah berdasarkan pasal 17 Undang-

undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan: Tarif Pajak PPh 

Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi 

http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-36-tahun-2008-tentang-pajak-penghasilan-pph/
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Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek 

Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari 

penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 

E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. 

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 : Menurut hukum Indonesia, 

Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) 

adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk 

usaha tetap (BUT) di Indonesia.  

7. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai: Merupakan jenis pajak tidak 

langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan 

merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya 

adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses 

produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang 

dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk 

tersebut.  

8. PPN Impor : Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

ditetapkan bahwa salah satu obyek pajak yang dikenai PPN adalah 

Impor Barang Kena Pajak.  Impor adalah setiap kegiatan 

http://pajakppn.blogspot.com/2011/06/objek-ppn.html
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memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah 

Pabean. Pada prinsipnya semua kegiatan impor barang dikenai PPN.  

9. Pajak Bumi dan Bangunan: adalah pajak yang bersifat kebendaan 

dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek 

yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut 

menentukan besarnya pajak.  

Berdasarkan data diatas, potensi terbesar penerimaan pajak di 

wilayah kerja KPP Pratma Gambir Empat Jakarta Pusat adalah PPh Pasal 

21 sebesar Rp.283.450.000.000 (49,4%) dan yang terkecil adalah PPh 

Pasal 26 yaitu sebesar Rp.3.440.320.000. (0,6%). Data penerimaan pajak 

diatas adalah hasil dari penerimaan pajak tahun 2016 di KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat diluar dari penerimaan tax amnesty yang 

sedang berlangsung. Kantor pusat sendiri mempunyai target yang harus 

dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat yaitu sebesar 

Rp. 1 Triliun. Dengan melihat pada data tabel diatas bahwa KPP Pratama 

belum dapat mencapai targetnya, pemenuhan target tersebut hanya sebesat 

49,4% dari total keseluruhan target yaitu Rp 1 Triliun.  

Untuk mencai target tersbut, maka KPP Pratama Gambir Empat 

Jakarta Pusat atas dasar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyelenggarakan 

program tax amnesty yang dimana program ini merupakan wadah untuk 

menaikkan jumlah yang sudah tercatat diatas agar target yang telah 

diberikan oleh Kantor Pusat terealisasikan. 
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B. Penerapan Tax Amnesty di lingkungan wilayah kerja Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat. 

Tax amnesty merupakan program nasional dimana Dirktorat Jendral Pajak 

adalah penyelenggara program ini. Untuk menjembatani antara kepentingan 

pemerintah dengan pemilik harta yang ada di luar negeri agar mau 

mengungkapkan hartanya atau menarik hartanya ke dalam negeri, maka 

diterbitkan peraturan tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Dengan 

begitu terdapat "win-win solutioin" antara negara dengan pemilik harta di luar 

negeri yang mana negara akan diuntungkan dengan adanya dan yang masuk dari 

uang tebusan maupun dana repatriasi (dana yang ditarik untuk diinvestasikan di 

dalam negeri) serta membantu pertumbuhan ekonomi karena dari dana yang 

diinvestasikan di Indonesia juga nantinya akan dipungut pajak yang berlaku, 

sedangkan pemilik harta mendapat keuntungan yang sama besarnya dari sisi 

besarnya uang tebusan yang lebih kecil dibanding pajak yang seharusnya terutang 

apabila dihitung dengan ketentuan perpajakan secara umum.  

Namun demikian Tax Amnesty ini ditujukan tidak hanya kepada Warga 

Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri saja. Bagi Wajib 

Pajak dalam negeri juga boleh untuk mengikuti program Tax Amnesty ini 

apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan dalam SPT 

Tahunannya sehingga tetap terdapat unsur keadilan. 

Oleh karena itu tujuan dari Tax Amnesty berdasarkan Undang-

undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan 

Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas 

domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan 

peningkatan investasi; 

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, 

komprehensif, dan terintegrasi; dan 

3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, KPP Pratama Gambir Empat 

Jakarta Pusat melakukan upaya yang diharapkan dapat mensukseskan program 

tax amnesty. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Bagan 3.2 

Alur Upaya KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat

 
Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

1. Sosialiasasi dari 
Kantor Pusat ke KPP 

Pratmaa Gambi 
Empat Jakarta 

2. Kampanye / 
penyebaran Brosur 
TA ke masyarakat 

3. Sosialisasi KPP 
Gambir Empat Ke 
Masyarakat/ WP 

Setempat 

4b. Turun langsung 
ke WP yang 
berpotensi 

4a. Pelayanan TA di 
KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta 
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Pola upaya seperti diatas rutin dilakukan oleh KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta Pusat dari Periode I sampai dengan periode terakhir yaitu 

periode III. Maka dari itu KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

melakukan upaya semaksimal mungkin agar kesadaran dari para wajib pajak 

dapat terbangun dan program tax amnesty yang sedang berlangsung sampai 

saat ini dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Dalam bagan diatas sapat 

dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

1. Pertama-tama Kantor Pusat yaitu Kantor Wilayah Jakarta Pusat 

memberikan sosialisasi kepada seluruh KPP yang beraa di wilayah Jakarta 

Pusat, salah satunya adalah KPP Pratama Gambir Empat Jakarta. 

Disampimg sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pusat yaitu Kanwil 

Jakarta Pusat, mereka juga memberikan data-data beberapa wajib pajak 

yang dianggap berpotensi untuk mengikuti program tax amnesty yang 

berada di wilayah KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat. Dalam hal 

ini wajib pajak tersebut ada yang beberapa melakukan transaksi perbankan 

besar yang dimana menjadi pertimbangan menjadi wajib pajak yang 

berpotensi mengikuti tax amnesty. 

2. Kemudian, setelah mendapat sosialisasi dari Kantor Pusat, KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta berkampanye ke beberapa titik untuk menyebarkan 

brosur di minggu pertama periode I yang jatuh pada bulan Juli 2016. 

Selanjutnya di minggu kedua dan ketiga KPP Pratama Gambir Empat 

gencar untuk melakukan sosialisi langsung kepada masyarakat, dan 

kemudian untuk para wajib pajak yang terdata di Kantor Pusat yang 
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berpotensi megikuti tax amnesty diberi surat himbauan untuk segera 

mengikuti program ini. 

3. Setelah berkampanye atau menyebarkan brosur ke bebarapa titik di 

wilayah kerja KPP Pratmaa Gambir Empat Jakarta, kemudian sosialisasi 

pun digelar demi mendekatkan program tax amnesty kepada masyarakat 

setempat. KPP Pratama Gambir Empat turun langsung melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat setempat guna memberikan informasi lebih 

lanjut terkait tax amnesty. Dalam denah yang telah diterangkan 

sebelumnya bahwa KPP Pratama Gambir Empat Jakrta Pusat berinisiatif 

untuk membagi wilayah kerjanya menjadi 3 bagian untuk dapat 

memudahkan melihat potensi wajib pajak yang ada di lingkungan kerja 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta. Wilayah tersebut meliputi: 

Wilayah I : Kebanyakan daerah ini dihuni oleh badan-badan usaha, 

yaitu sekitar Jalan Raya Juanda. 

Wilayah II : Daerah ini terdapat badan-badan usaha dan juga rumah 

penduduk yang tidak teralu padat, yaitu sekitar Kelurahan 

Kecamatan Gambir 

Wilayah III : Kebanyakan di zona ini dihuni oleh padat penduduk, yaitu 

Kelurahan Kebon Kelapa.  

Upaya KPP Paratama Gambir Empat melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat tiap minggunya dalam satu bulan jatuh kepadan minggu kedua 

dan minggu ketiga. Kemudian minggu keempat yaitu pada akhir bulan. 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta melakukan evaluasi singkat terkait 

penerimaan tax amnesty. 
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4. Setelah melakukan tahap sosialisasi, kemudian KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta melakukan pelayanan yang dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Untuk pelayanan Tax Amnesty di KPP Pratama Gambir Empat 

dilakukan secara pasif yaitu bahwa wajib pajak sendiri yang harus 

mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Gambir Empat Jakarta 

Pusat untuk mengikuti program Tax Amnesty, kesadaran dari wajib 

pajak sangat diperlukan untuk merealisasikan program ini. 

b. Selain pelayanan pengajuan tax amnesty yang tergolong pasif, dalam 

tahap sebelumnya dikatakan bahwa KPP Pratama Gambir Empat 

diberikan data oleh Kantor Pusat terkait data wajib pajak yang 

berpotensi dalam program tax amnesty. Oleh karena itu bagi wajib 

pajak tersebut dihimbau langsung oleh KPP Pratama Gambir Empat 

Jakarta utuk segera mengikuti program tax amnesty. 

Dalam menjalankan upaya mensukseskan program tax amnesty, 

KPP Pratama gambir Empat Jakarta Pusat melakukakan hal tersbeut atas 

dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam pasal 4 huruf (g) peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi 

pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan.36 

                                                             
36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang rganisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jendeal Pajak. 
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Rangkaian upaya yang dibuat oleh KPP Pratama Gambir Empat 

dilakukan secara inovatif tersendiri. Jadi, setiap KPP di seluruh Indonesia 

dapat mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menerapkan upaya-upaya 

mereka mensukseskan tax amnesty. 

Sayangnya walaupun dilakukan secara inovatif tersendiri, KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat masih belum berhasil secara maksimal 

mendorong wajib pajak berkontribusi dalam program tax amnesty. 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat menjalankan tax 

amnesty  tentu dengan asas dan tujuan tax amnesty dalam Undang-undang 

No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, yaitu :37 

Pasal 2 ayat 1, pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:  

a. Kepastian hukum;  

b. Keadilan;  

c. Kemanfaatan; dan  

d. Kepentingan nasional.  

Kemudian Pasal 2 ayat 2, Pengampunan Pajak bertujuan untuk:  

a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui 

pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap 

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, 

penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;  

b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang 

lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih 

valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan  

                                                             
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
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c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan.  

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 

merupakan pedoman bagi KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mencapai hasil yang maksimal 

dalam keberlangsungan program Tax Amnesty di wilayah kerjanya. 

Undang-undang tersebut sudah terealisasi dengan baik namun kesadaran 

dari wajib pajak yang masih kurang untuk dapat bekontribusi dalam 

pemenuhan keberhasilan program ini.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak Bab III pasal 3 menerangkan bahwa setiap 

wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak melalu 

pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Tidak 

semua wajib pajak dapat mengkuti program tax amnesty. Ada beberapa 

pengecualian yaitu jika wajib pajak sedang:38 

a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan 

lengkap oleh Kejaksaan 

b. Dalam proses peradilan 

c. Menjalani hukuman pidana. 

Semua yang dinyakan diatas apabila wajib pajak melakukan 

Tindak pidana di bidang perpajakan. Objek dari pengampunan pajak 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini yaitu meliputi 

                                                             
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Bab 
III pasal 3. 
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pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai engan akhir Tahun Pajak 

Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib 

pajak itu sendiri. Kewajiban dari wajib pajak itu yaitu terdiri atas: 

a. Pajak Pengasilan  

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) 

Wilayah KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat mempunyai 

data diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh 

Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPN 

Dalam Negeri, PPN Impor, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai. Dari 

ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 11 Tahun 2016 mengenai Objek dari tax amnesty memang sudah 

disiapkan oleh KPP Pratma Gambir Empat Jakarta Pusat. 

Awal diberlakukannya program ini, banyak sekali wajib pajak yang 

sangat antusias. Para wajib pajak tersebut banyak yang berkonsultasi dan 

bertanya bagaimana cara mengikuti tax amnesty. Namun terkadang 

antuasiasnya terlalu berlebihan, seperti wajib pajak yang khawatir harus berbuat 

seperti apa jika mempunyai babeberapa barang yang sebenarnya belum 

dipunyai wajib pajak, dan itu hanya berandai-andai saja. Disisi lain juga banyak 

wajib pajak yang akan kesadarannya sendiri mengungkapkan hartanya ke KPP 

Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat dalam pelaksanaan program ini.39 

                                                             
39  Wawancara dengan Bapak Dresta Duka Nurprijanta selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
IV KPP Pratama Gambir Empat Jakrta pusat. 
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Kemudian tarif dan cara menghitung uang tebusan yang dilakukan oleh 

KPP Pratama Gambir Empat pun sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 

undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 yaitu: 

(1) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau Harta yang berada di luat wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 

(tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar: 

a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan 

pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung 

sejang Undang-Undang ini berlaku 

b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Penyataan 

pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai 

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 

c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Penyataan terhitung 

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

Sedangkan cara menghitung uang tebusan tax amnesty yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Gambir Empat pun juga sesuai dengan pasal 

5 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, yaitu: 

(1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tariff 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (4) dengan dasar 

pengenaan Uang Tebusan. 

(2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum 

seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. 
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(3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang. 

 Penerapan tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama gambir 

Empat Jakarta Pusat sejauh ini tetap mengikuti aturan yang sebagaimana 

tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak. Upaya-upaya yang dilakukan diatas 

merupakan inisiatif dari KPP Pratma Gambir Empat sendiri untuk 

memaksimalkan program tax amnesty ini. 

Keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan 

dari sektor pajak didasari oleh peranan penting dari tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak (tax coverage). Pertambahan jumlah Wajib Pajak tidak 

berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Tetapi, 

peningkatan realisasi kepatuhan pajak memberikan dampak positif 

terhadap target yang telah ditetapkan. 

Kemudian, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta Pusat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan 

tingkat kesadaran wajib pajak di KPP lain. Banyak faktor yang 

menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut, diantaranya: 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 

penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa 

pajak, kurangnya faham hukum, dan lain sebagainya. 

Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem 

perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa 
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menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang 

sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui 

program tax amnesty. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan 

dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu 

dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu 

dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih “friendly.” 

Keunggulan yang diharapkan dari pengimplementasian kebijakan 

tax amnesty yaitu dapat mendorong masuknya dana-dana yang belum 

dilaporkan oleh pelapor yang dalam jangka panjang dapat digunakan 

sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk 

menstimulasi pendapatan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat.  

Di sisi lain kelemahannya yaitu, diterapkannya pengampunan pajak 

adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke 

kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, 

manipulasi dan tindakan buruk lainnya. Para pengusaha yang memperoleh 

pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. 

Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya 

pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-

aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kesalahan yang 

sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi 

terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan atau transparansi serta 

sosialisasi kebijakan ini.  
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Untuk mencapai beberapa kesuksesan dari program tax amnesty 

ada beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai strategi tersendiri 

guna mencapai hasil yang maksimal. Walaupun begitu, ada beberapa 

Kantor Pelayanan Pajak yang tidak mempunyai strategi akan program ini, 

namun tetap kantor-kantor tersebut menjalankan tugas dari Kantor Pusat 

dengan semaksimal mungkin. 

Sementara itu, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat 

Jakarta Pusat mempunyai strategi tersendiri guna mencapai keberhasilan 

dari program tax amnesty ini. Strategi tersebut yaitu dengan meningkatkan 

pelayanan semaksimal mungkin sehingga para wajib pajak yang ingin 

mengikuti tax amnesty tidak merasa kesulitan dalam mengikuti program 

ini. Dalam melakukan pelayanan KPP Pratama Jakarta Gambir Empat 

memiliki janji pelayanan tax payer first yang artinya Friendly 

(kekeluargaan), Integrity (jujur), Responsive (bertindak cepat & tanggap), 

Superb (maksimal), Trust full (dapat dipercaya). Dengan sikap ramah dan 

berintegritas serta responsive, KPP Pratama Gambir Empat memberikan 

pelayanan prima dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain 

janji pelayanan, KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, juga memiliki Motto 

pelayanan prima artinya Profesional dalam bekerja, Ramah dalam 

bersikap, Ikhlas dalam pengabdian, Modern, Amanah dalam mengemban 

tanggung jawab.40 

                                                             
40 Wawancara dengan Ibu Septiana Mediawati selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP 
Pratama Gambir Empat Jakarta pusat. 
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Strategi tersebut tidak hanya untuk program tax amnesty saja, 

tetapi juga memang sudah dlaksanakan sedari dulu untuk melayani wajib 

pajak dan masyarakat guna pencapaian keberhasilan KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta Pusat.  

Kantor Pelayanan Pajak Gambir Empat Jakarta Pusat merupakan 

salah kantor yang tergolong mempunyai wajib pajak kecil dikarenakan 

memang ruang lingkup kerja KPP Gambir Empat Jakarta Pusat yang 

hanya mencakup satu kelurahan saja. Data wajib pajak keselurah dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Data Wajib Pajak KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

 

Data WP Status Kepegawaian Jumlah WP 
Pribadi Karyawan 4.000 

 Non Karyawan 1.400 
Badan  2.800 
Total  8.200 

Sumber: data diolah dari KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

Data diatas merupakan data wajib pajak yang ada di KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta. Wajib pajak yang terdata diantaranya adalahWajib 

Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi 

yaitu hanya seorang semata (pribadi) sedangkan Wajib Pajak Badan 

berdasarkan Undang-Undang KUP yang terbaru yaitu Pasal 1 ayat 3 

bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau 

modal yang meliputi perseroan tebatas, badan usaha milik negara atau 

daerah dengan bentuk nama apapun, firma, koperasi, dana pension, 

lembaga dan bentuk badan lainnya. 
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Wajib Pajak pribadi yang terdata di KPP Pratama Gambir Empat 

terbagi menjadi WP Karyawan dan non Karyawan. Wajib Pajak Karyawan 

adalah WP yang mempunyai pekerjaan tetap sedangkan WP non 

Karyawan adalah WP yang tidak diketahui status pekerjaannya. WP 

Pribadi Karyawan sendiri yaitu mencapai 4.000 WP, sedangkan WP no 

Karyawan yaitu sebesar 1.400 WP. 

Kemudian WP Badan yang terdaftar di KPP Praama Gambir 

Empat Jakarta sebanyak 2.800 WP dari total keseluruhan WP terdaftar 

adalah 8.200 WP. 

Tabel 3.3 
Total wajib pajak yang mengikuti dan tidak mengikuti Tax Amnesty 

 

  Wajib Pajak Jumlah   
WP Aktif 5.900 - WP Mengikuti TA 

(Periode I, II) 
1.130 

  - WP non TA 4.770 
WP non Aktif 2.300   

Total 8.200  5.900 

Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

 Namun dari data WP yang terdaftar tidak semuanya dikategorikan 

sebagai wajib pajak aktif. Ada  juga wajib pajak yang tidak aktif. Wajib 

pajak yang dikatakan aktif hanya 5.900. Sementara itu, terdapat 2.300 

yang tidak aktif. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE– 26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efektif dan WP non efektif adalah 

Yang dimaksudkan dengan WP efektif adalah WP yang memenuhi 

kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan 

SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. 
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 Yang dimaksud dengan WP non efektif adalah WP yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban 

menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan. Sebagaimana telah 

ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

09/PJ.8/1988 tanggal 2 Oktober 1988 WP non efektif adalah : 

a. WP yang berturut-urut selama 2 tahun tidak memasukkan SPT PPh 

b. WP yang sudah meninggal dunia/bubar, tetpai belum ada surat 

keterangan resminya. 

c. WP yang tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan 

pencariannya oleh Dinas Luar 

d. WP yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha. 

Terkait program tax amnesty, wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Gambir Empat hanya 1.130 WP saja yang mengikuti tax amnesty 

dari 5.900 wajib pajak aktif yang terdaftar. Sangat disayangkankan sekitar 

4.770 wajib pajak lainnya belum mengikuti program tax amnesty. Jumlah 

yang mengikuti tax amnesty tersebut adalah jumlah keseluruhan Periode I 

dan Periode II program tax amnesty. 

Tabel 3.4 
Data wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty 2016. 

 

Periode Wajib Pajak Pemasukan TA (Rp) 
I  

(Juli- September) 
798 205.946.115.793 

II 
(Oktober- 
Desember) 

332 23.522.196.499 

Total 1.130 229.468.312.292 
Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=9227
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=9227
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Sementara itu, jumlah pemasukan dari program tax amnesty 

periode I dan periode II sampai saat ini mencapai 20%  dari target 

penerimaan di KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat. Terget 

penerimaan tersebut yaitu sebesar Rp. 1 Triliun, kemudian dari program 

tax amnesty sendiri menyumbang sebesar Rp. 229.468.312.292 Miliar dari 

target tahunan KPP Pratama Gambir Empat Jakrta Pusat. Untuk periode I, 

wajib pajak yang mengikuti tax amnesty sekitar 798 WP, kemudian untuk 

periode II terdaftar 332 WP yang mengikuti program ini. Periode II 

program ini sangat merosot dibanding dengan Periode I. Seperti yang telah 

dikatakan bahwa kesadaran dari wajib pajak di wilayah KPP Pratama 

Gambir Empat masih kurang. Bahkan Periode III pun diprediksi juga tidak 

sebesar yang pertama, karena memang puncak dari penerimaan Tax 

Amnesty ada di periode I dan II. 41 

Kemudian mengenai target program tax amnesty yang berlangsung 

baik dari Periode I hingga Periode II, pihak KPP Pratama Gambir Empat 

tidak mempunyai target khusus untuk program ini. Semua dana tax 

amnesty yang terkumpul merupakan kerja keras dari usaha KPP Pratama 

Gambir Empat untuk berupaya semaksimal mungkin agar wajib pajak 

yang berada di wilayahnya mau berkontribusi dalam penyelnggaraan 

program tax amnesty ini. Jadi, target KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

Pusat untuk tax amnesty mengikuti kepatuhan dari wajib pajaknya 

tersebut. 

                                                             
41 Wawancara dengan Ibu Septiana Mediawati selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP 
Pratama Gambir Empat Jakrta pusat. 
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Dalam hal keefektifitasan program Tax Amnesty di Indonesia dan 

khususnya di wilayah lingkungan kerja KPP Pratama Gambir Empat 

Jakarta Pusat berjalan kurang maksimal. Dapat ditinjau dari pendapatan 

dana tax amnesty yang sampai periode II hanya mencapai 20%. 

Untuk melihat apakah KPP Pratama Gambir Empat telah Efektif 

menerapkan tax amnesty, maka kita harus dapat menghitung presentase 

tax amnesty yang didapat dengan cara Penilaian Acuan (Reference 

Evaluation). Di dalam Penilaian Acuan (Reference Evaluation) terdapat 

Sistem Creation Reference Evaluation (CRE) yang disebut juga dengan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP). Cara untuk menentukan keberhasialan 

sesuatu dengan menggunakan sejumlah patokan (penilaian berdasarkan 

kriteria). Penilaian yang mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai 

oleh subyek. contohnya adalah jika penerimaan dana tax amnesty yang 

berada di KPP Pratama Gambir Empat Jakarta, presentasi minimalnya 

adalah 60%. Berarti kalau target penerimaan keseluruhan adalah Rp. 1 

Trilliun, maka KPP tersebut harus mencapai minimal 60% penerimaan 

dana, kemudian apabila penerimaan dana yang mencapai dibawah 60% 

dinyatakan gagal. 

Contoh gambaran dalam menetapkan presentase ketercapaian 

dalam penilain berdasarkan acuan patokan adalah sebagai berikut:42 

  

                                                             
42 Junaedi, dan Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran MI, ( Surabaya: LPM Fakultas Tarbiyah 
IAIN  Sunan Ampel Surabay, 2009), 213. 
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Tabel 3.5 

Penetapan Presentase PAP 

 

Taraf Presentase  Angka Kualitas  Kualifikasi  
91 – 100 %  4 Memuaskan  
81 – 90 %  3 Baik  
71 – 80%  2 Cukup  
61 – 70 %  1 Kurang  

< 60 %  0 Gagal  
 

Sumber: Buku Evaluasi Pembelajaran MI Tahun 2009 

Keuntungan dari Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah: 

1) Hasil PAP merupakan  umpan balik yang dapat digunakan instansi 

sebagai introspeksi tentang program yang telah dilaksanakan. 

2) Hasil PAP dapat membantu instansi dalam pengambilan keputusan 

tentang perlu atau tidaknya penyajian ulang topik/materi tertentu. 

3) Hasil PAP dapat pula membantu instansi merancang pelak-sanaan re-

program. 

Melalui Penilaian Acuan Patokan (PAP) tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keefektifitasan tax amnesty yang berada di wilayah 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat berada ditahap gagal karena 

penerimaan presentasi masih dibawah 60%.   

Keefektifitasan program tax amnesty sangat penting kerena 

berdampak sangat besar terhadap peningkatan penerimaan dana 

perpajakan di KPP Pratama Gambir Empat dan dapat membantu untuk 

memenuhi target yang diberikan oleh Kantor Pusat.  
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C. Permasalahan dan Solusi Penerapan Tax Amnesty di KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat. 

Kebijakan Tax Amnesty memang tidak selalu berjalan dengan 

sempurna. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

berharap bahwa antusias dari wajib pajak dapat terelisasikan dengan sangat 

baik. Dalam kenyataannya setelah melaksanakan program tax amnesty periode 

I dan Periode II ditemukan para wajib pajak yang sangat antusias untuk 

mengikuti program ini. Namun masih ada juga beberapa wajib pajak yang tidak 

berkenan untuk mengikuti program tax amnesty ini. 

Terdapat dua kemungkinan hambatan dalam menjalankan tprogram tax 

amnesty ini di wilayah KPP Pratama Gambr Empat. Yaitu yang pertama adalah 

kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya mensukseskan program tax 

amnesty dan yang kedua adalah kemaksimalan KPP Pratama Gambir Empat 

Jakarta dalam menjalankan upaya program tax amnesty. 

Wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty biasanya memiliki 

tingkat kesadaran yang masih kurang. Sesuai dengan tugas Kantor Pelayanan 

Pajak bahwa KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat hanya bertugas untuk 

pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung 

lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jadi untuk permasalahan seperti ini memang dari 

kesadaran wajib pajak yang kurang atas program tax amnesty. Maka dari itu 

dalam hal ini, KPP Pratam Gambir Empat berfiat Pasif. Karena yang 
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mengetahui harta dan asset yang dipunyai wajib pajak hanya wajib pajak itu 

sendiri. Apapun yang dilaporkan oleh wajib pajak, KPP Pratama Gambir 

Empat Jakrta Pusat tidak berhak utuk menyelidiki asal dari harta atau asset 

tersebut. Semua tergantung terhadap kesadaran dari wajib pajak yang 

mengungkapkan harta dan asetnya sendiri. Namun memang ada beberapa data-

data terkait wajib pajak dari kantor pusat yang diperiksa dengan SPT, dan harta 

juga aset itu belum masuk SPT. 43 

Maka sesegera mungkin KPP Pratama Gambir Empat Jakrta Pusat 

menghimbau wajib pajak jika datanya bekum memasuki SPT anda dan dapat 

mengikuti program tax amnesty. KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat 

hanya mempunyai beberapa data wajib pajak dari kantor pusat yang sangat 

berpontensi untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Namun data 

tersebut bukan keselurahan dari data para wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat. 

Permasalah lain yang dihadapi oleh KPP Pratama gambir Empat Jakarta 

Pusat adalah mengenai ketidak pahaman wajib pajak yang berada di lingkungan 

wilayah kerja KPP Pratama Gambir Empat Jakarta. Banyak dari wajib pajak yang 

belum sepenuhnya mengerti mengenai program tax amnesty ini. 

Kemudian, sebagian wajib pajak juga mempunyai kesalahpahaman 

pengertian sehingga mempunyai pradigma dan asumsi lain terkait tax amnesty. 

Contohnya ada beberapa wajib pajak yang masih mengira bahwa program ini 

hanya ditujukan bagi wajib pajak yang memang mempunyai aset yang sangat 

                                                             
43  Wawancara dengan Ibu Septiana Mediawati selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP 
Pratama Gambir Empat Jakarta pusat. 
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besar, pada kenyataannya bahwa program ini berlaku bagi semua wajib pajak 

yang belum melaporkan hartanya pada SPT Tahunan Terakhir. 

Untuk hal tersebut maka KPP Pratama Gambir Empat harus bergerak aktif 

dalam meningkatkan upaya. Sejauh ini, KPP Paratama Gambir Empat telah 

melakukan sosialisasi di berbagai tempat, dan juga memberikan pemateri yang 

berkompeten untuk menyampaikan materi mengenai tax amnesty di masyarakat. 

Yang bertanggung jawab dalam hal penyuluhan dan sosialisasi di wilayah kerja 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat ini adalah Irfitriyan Mahry selaku 

kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan bekerjasama denan seksi Pengawasan 

dan Konsiltasi (I-IV). Pemateri yang memeberikan materi tidak selalu sama pada 

setiap penyuluhan. Namun, seluruh pemateri yang memberikan penyuluhan sudah 

menguasai program tax amnesty. Para pemateri diberikan sosiaslisasi terlebih 

dahulu oleh Kantor Wilayah Jakarta Pusat bersama dengan seksi lainnya sebelum 

diberlakukannya program ini ke maysrakat luas. Selebihnya para oemateri 

mempelajari sendiri terkait program ini. 

Pada awal diterbitkannya undang-Undnag Republik Indonesia No.11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

pusat langsung gencar memulai sosialisasi ke masyarakat setempat sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh Kantor Pusat. Selain sosialisasi 

kepada masyarakat, KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat juga memberi 

fasilitas tatap muka kepada para wajib pajak agar dapat bertanya secara 

individu atau pribadi kepada petugas pajak mengenai ketentuan atau manfaat 

dari tax amnesty apabila belum mengerti. 
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Kemudian, untuk beberapa wajib pajak besar yang berpotensi besar 

berkontribusi dalam program tax amnesty juga dipanggil oleh KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat agar dihimbau untuk segera mengikuti program 

ini. Bagi wajib pajak yang tidak aktif selama dua tahun juga dihimbau oleh 

KPP Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat agar sesegera mungkin melaporkan 

diri, diharapkan agar bisa melapor jika ada beberapa harta yang belum 

terungkap sampai saat ini. 

Dengan demikian solusi yang dapat penulis simpulkan untuk 

mesukseskan program tax amnesty di wilayah kerja KPP Pratama Gambir 

Empat Jakarta Pusat adalah bagi wajib seharusnya dapat lebih tebuka dalam 

wawasan program tax amnesty sehingga dapat berkontibusi secara maksimal 

untuk mendukung program ini, wajib pajak juga dihimbau memiliki literasi 

yang baik agar tidak terjadi kesahpahaman mengenai program tax amnesty 

yang sedang berlangsung. 

Kemudian solusi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat 

Jakarta yaitu harus mempunyai strategi yang lebih baik lagi guna 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak agar segera mengungkapkan hartanya 

dalam program tax amnesty. Walaupun KPP Pratama Gambir Empat Jakarta 

bersifat pasif, namun dalam memkasimalkan upaya seharusnya KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat dapat berperan aktif dan inovatif lagi. Contohnya 

seperti pemateri yang mempresentasikan materinya pada saat penyuluhan dapat 

menerangkannya secara lebih efektif lagi dengan cara yang sederhana sehingga 

para wajib pajak yang masih kurang mengerti akan program ini dapat 
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memahamina dengan mudah, dengan begitu kemungkinan besar kepercayaan 

masyarakat akan meningkat dan tidak terjadi kesalah pahaman lagi terkait 

program tax amnesty. 

Segala upaya dilakukan semaksimal mungkin oleh KPP Pratama 

Gambir Empat Jakarta Pusat untuk menyadarkan para wajib pajak terkait 

pentingnya program tax amnesty. Dapat dilihat bahwa Program Tax Amnesty 

sangat berperan penting untuk menambahkan penerimaan pajak di wiliyah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratma Gambir Empat. Sangat disayangkan jika upaya 

ini tidak maksimal dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 




