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LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran  1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Berikut daftar pertanyaan wawancara dengan wajib pajak CV. JWF : 

1. Apa arti tax amnesty menurut wajib pajak? 

2. Dari sudut pandang wajib pajak tax amnesty perlu dilakukan atau tidak 

perlu? 

3. Mengapa wajib pajak mengikuti program tax amnesty pada saat itu? 

4. Darimana informasi mengenai tax amnesty diperoleh wajib pajak? 

5. Bagaimana perasaan wajib pajak ketika sudah ikut serta dalam tax 

amnesty?

6. Dari sudut pandang wajib pajak apakah tax amnesty dikatakan efektif? 

7. Adakah hambatan ketika mengikuti tax amnesty?

8. Apa makna kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty sebagai wajib pajak 

yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sampai saat ini? 

9. Apa harapan bagi wajib pajak kedepannya terhadap perpajakan sebagai 

wajib pajak yang selalu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

sampai saat ini? 
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Berikut daftar pertanyaan wawancara dengan konsultan pajak : 

1. Apa arti tax amnesty menurut konsultan pajak? 

2. Dari sudut pandang konsultan pajak, tax amnesty perlu dilakukan atau 

tidak? 

3. Bagaimana konsultan pajak memaknai kepatuhan wajib pajak setelah tax

amnesty?

4. Apakah dengan adanya program tax amnesty dapat membantu wajib pajak 

yang belum patuh terhadap perpajakan?  

5. Apa keuntungan yang didapatkan wajib pajak ketika mengikuti program 

tax amnesty pada saat itu?  

6. Apakah tax amnesty dapat dikatakan efektif atau gagal dalam 

pelaksanaan?  

7. Bagaimana pendapat konsultan pajak sebelum dan sesudah adanya 

program tax amnesty?

8. Apa upaya yang dapat ditempuh selain program tax amnesty untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak?  

9. Adakah hambatan dalam mengikuti program tax amnesty?

10. Apa harapan bagi konsultan pajak kedepan setelah adanya tax amnesty?
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Lampiran  2. Daftar Hasil Wawancara 

Informan I : Wajib pajak CV. JWF (Bapak SW) 

Jabatan : Direktur sebagai pemilik perusahaan CV. JWF 

Tanggal : 27 Januari 2019 

Tempat : CV. JWF 

No. Daftar 
pertanyaan  Hasil wawancara  

Wajib pajak CV. JWF 

1

Apa arti tax
amnesty
menurut wajib 
pajak? 

Tax amnesty yaitu pengampunan pajak yang seharusnya 
terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan 
dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tebusan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 
tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tax amnesty 
diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan 
harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

2

Dari sudut 
pandang wajib 
pajak tax
amnesty perlu 
dilakukan atau 
tidak perlu? 

Jika dilihat dari sudut pandang pribadi tax amnesty 
sendiri memiliki beberapa keuntungan yaitu salah 
satunya adalah mendorong bisnis secara sehat. Yang 
kedua, tentunya mempermudah perizinan dan legalitas. 
Kemudian, memudahkan dalam memperluas bisnis dan 
yang terpenting terhindar dari denda dan pengeluaran 
tambahan. 

3

Mengapa wajib 
pajak mengikuti 
program tax 
amnesty pada 
saat itu? 

Wajib pajak mengikuti tax amnesty untuk mendapatkan 
penghapusan pajak yang seharusnya terhutang.  
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4

Darimana 
informasi 
mengenai tax
amnesty
diperoleh wajib 
pajak? 

Ketika itu ada petugas dari KPP PRATAMA JEPARA 
yang membidangi tax amnesty menawarkan untuk 
mengikuti tax amnesty kemudian diberikan penjelasan 
dengan luas sehingga ada ketertarikan untuk mengikuti 
program tax amnesty. 

5

Bagaimana 
perasaan wajib 
pajak ketika 
sudah ikut serta 
dalam tax 
amnesty?

Perasaan wajib pajak lega karena sudah ikut program tax 
amnesty. 

6

Dari sudut 
pandang wajib 
pajak apakah 
tax amnesty 
dikatakan 
efektif? 

Menurut wajib pajak sebagai peserta tax amnesty menilai 
bahwa berhasil dan gagalnya suatu kegiatan tentunya 
dapat dinilai oleh pelaksana atau subjek dari program 
tersebut. Bagi wajib pajak sebagai objek terhadap 
program tax amnesty. Tentunya untuk secara keseluruhan 
tidak bisa dinilai, namun bagi wajib pajak pribadi dengan 
adana tax amnesty lebih tertata untuk administrasi 
perpajakannya.  

7

Adakah
hambatan 
ketika 
mengikuti tax 
amnesty?

Saat itu itu tidak ada hambatan ketika ikut tax amnesty.
namun, secara pribadi hambatan saat itu adalah waktu. 
Jadi, kebetulan pada saat itu betul-betul tidak ada waktu 
yang pas untuk memfollow-up beberapa persyaratan-
persyaratan tax amnesty yang seharusnya dipenuhi. Jadi 
ketika itu memang waktu untuk program tax amnesty 
bagi wajib pajak terlalu pendek.  
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8

Apa makna 
kepatuhan 
wajib pajak 
pasca tax 
amnesty
sebagai wajib 
pajak yang 
patuh dalam 
memenuhi 
kewajiban 
perpajakannya 
sampai saat ini? 

Dari zaman dulu hingga sekarang pajak memang wajib 
dan itu menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak 
tentunya sebagai manusia atau orang yang berada disuatu 
wilayah dan wilayah tersebut itu mewajibkan atas suatu 
kewajiban maka hendaklah untuk dilakukan. 

9

Apa harapan 
bagi wajib 
pajak 
kedepannya 
terhadap 
perpajakan 
sebagai wajib 
pajak yang 
selalu patuh 
dalam 
memenuhi 
kewajiban 
perpajakannya 
sampai saat ini 

Harapan wajib pajak yaitu pajak atau pemungut pajak 
adalah mau mengetahui dan mau memahami kondisi 
suatu usaha dimana kadang kondisi usahanya lesu dan 
kadang kondisinya itu juga baik. Jadi tidak hanya saja 
mentarget bahwa suatu usaha itu harus baik meningkat, 
namun juga harus memahami bahwa usaha terkadang 
mengalami kondisi yang lesu, lemah, turun. Begitu juga 
manusia juga kadang kuat kadang juga lemah. Kita bisa 
memahami yang kuat namun terkadang kurang bisa dan 
kurang mau memahami dalam kondisi yang lemah. Jadi 
harapan ketika menerima suatu kekuatan kita juga harus 
bisa menerima suatu kelemahan. Dalam artian mau 
memahami disaat kondisi sedang terpuruk suatu usaha. 
Tidak hanya saja mau memahami dalam usaha 
berkembang atau naik.  
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Informan II : Konsultan pajak (diwakili oleh staffnya) 

Jabatan : Staff Administrasi di KKP Subadriyah 

Tanggal : 15 Februari 2019 

Tempat : Kantor Konsultan Pajak 

No. Daftar
pertanyaan  Hasil wawancara  

Konsultan pajak 

1

Apa arti tax 
amnesty
menurut 
konsultan 
pajak? 

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dibidang 
perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam 
jumlah tertentu. Dalam hal ini wajib pajak yang mengiktui 
program tax amnesty akan dibebaskan dari segala bentuk 
sanksi ketika melaporkan aset yang selama ini belum 
pernah dilaporkan.  

2

Dari sudut 
pandang 
konsultan 
pajak, tax 
amnesty perlu 
dilakukan 
atau tidak? 

Adanya tax amnesty ini perlu, untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pajak. Tax amnesty ini 
tujuannya agar mengajarkan keterbukaan masyarakat akan 
pelaporan SPT, peningkatan pertumbuhan nasional basis 
perpajakan serta penerimaan pajak di tahun-tahun tersebut. 

3

Bagaimana 
konsultan 
pajak 
memaknai 
kepatuhan 
wajib pajak 
setelah tax 
amnesty?

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib 
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. 

4

Apakah
dengan 
adanya 
program tax 
amnesty
dapat 
membantu 
wajib pajak 

Oh iya, tentunya sangat membantu wajib pajak yang 
sebelumnya belum patuh. Karena tax amnesty ini 
merupakan kesempatan yang sangat baik dan tidak datang 
dua kali sehingga akan dimanfaatkan dengan baik oleh para 
wajib pajak yang belum pernah melaporkan seluruh 
hartanya. Dengan program tax amnesty wajib pajak akan 
mendapatkan keringanan dan terbebas dari denda 
perpajakan. 



72

yang belum 
patuh 
terhadap 
perpajakan?  

5

Apa
keuntungan 
yang 
didapatkan 
wajib pajak 
ketika 
mengikuti 
program tax 
amnesty pada 
saat itu?  

Tentunya terdapat beberapa keuntungan yang didapat 
apabila wajib pajak mengikuti program tax amnesty.
Keuntungan yang pertama yaitu wajib pajak tidak harus 
membayarkan jumlah pajak yang seharusnya, nilai pajak 
yang seharusnya terutang itu dihapuskan. Dan yang kedua, 
wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi 
pidana perpajakan. Yang ketiga, jaminan kerahasiaan data 
pengampunan pajak tidak akan diberitahukan kemana-
mana karena data tersebut dihimpun oleh dirjen pajak. dan 
yang terakhir pembebasan pajak penghasilan untuk balik 
nama harta tambahan.  

6

Apakah tax 
amnesty
dapat 
dikatakan 
efektif atau 
gagal dalam 
pelaksanaan?  

Dikatakan efektif atau tidak, dengan adanya tax amnesty 
saya bilang efektif karena adanya tax amnesty itu dapat 
mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri dalam 
jangka panjang sehingga itu dapat digunakan sebagai 
pendorong investasi yang nantinya dapat menstimulus 
perekonomian Indonesia. 

7

Bagaimana 
pendapat 
konsultan 
pajak 
sebelum dan 
sesudah
adanya 
program tax 
amnesty?

Sebelum adanya tax amnesty kesadaran wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibannya itu masih rendah. Baik untuk 
melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun 
membayar pajak. Banyak wajib pajak yang beranggapan 
bila kewajiban membayar pajak itu merupakan suatu beban 
dan menjadi momok bagi mereka. Sehingga mereka 
enggan membayar pajak atau cenderung melakukan 
penghindaran pajak. 
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Sesudah adanya tax amnesty itu uang tebusan dari program 
tax amnesty terbukti mampu memberikan kontribusi besar 
dalam pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2016. Jadi, 
adanya program tax amnesty menjadikan tersedianya basis 
data wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak setelah program tax amnesty berakhir. 

8

Apa upaya 
yang dapat 
ditempuh 
selain
program tax 
amnesty
untuk 
meningkatkan 
kepatuhan 
wajib pajak?  

Banyak sekali upaya yang dapat ditempuh untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu 
memberikan motivasi dan pengetahuan kepada wajib 
pajak. Pengetahuan itu dapat berkaitan dengan kedisiplinan 
wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta 
pengetahuan dalam pemberian sanksi administrasi 
perpajakan jika melanggar Undang-Undang. Selain itu, 
sistem Self Assesment juga memungkinkan wajib pajak 
dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 
penghasilannya sendiri sehingga memungkinkan 
penghindaran pajak yang dilakukannya. 

9

Adakah
hambatan 
dalam 
mengikuti 
program tax 
amnesty?

Secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam mengikuti 
program tax amnesty tidak ada. Namun, jika dilihat dari 
segi pengusaha (wajib pajak) hambatannya terkait dengan 
teknis pelaksanaan tax amnesty dimana terkait dengan 
pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) dari wajib pajak 
yang mengikuti tax amnesty terkait balik nama harta 
berupa tanah atau saham yang sebelumnya atas nama 
nominal. 
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10�

Apa harapan 
bagi 
konsultan 
pajak 
kedepan 
setelah
adanya tax
amnesty?

Harapannya setelah program tax amnesty berakhir itu wajib 
pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem 
administrasi perpajakan itu masuk menjadi bagian dari 
sistem administrasi perpajakan. Dan dengan menjadi 
bagian dari sistem administrasi perpajakan ini wajib pajak 
tidak akan bisa menghindari kewajiban dalam membayar 
pajak dan melaporkan pajak. Selain itu, wajib pajak akan 
membuat laporan berkala sesuai aturan yang berlaku 
setelah mengikuti program tax amnesty.



75

Lampiran  3. Dokumentasi 

Gambar dokumentasi 1 wawancara dengan wajib pajak CV. JWF 

Gambar dokumentasi 2 wawancara dengan konsultan pajak (diwakili oleh 

staff bagian administrasi KKP Subadriyah) 
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Lampiran  4. Balasan Izin Riset 
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