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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Pemerintah sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur. Untuk 

mendukung pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara 

adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dan luar 

negeri, yaitu melalui pajak. 

Pada pertengahan tahun 2016 pemerintah membuat gebrakan baru dalam 

perpajakan Indonesia dengan program Tax Amnesty. Indonesia memiliki berbagai 

permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya 

rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya 

kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan 

tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan 

melaksanakan Tax Amnesty. Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara 

bagian di Amerika Serikat telah memberikan tax amnesty dalam berbagai bentuk 

(Darussalam, 2014).  

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 

2016 tentang Pengampunan Pajak, program Tax Amnesty di Indonesia resmi 

dimulai pada bulan Juli 2016 hingga Maret 2017. 
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Hingga akhir program Pengampunan Pajak pada tanggal 31 Maret 2017, Negara 

telah menerima uang tebusan sebesar Rp135 Triliun dengan rincian Rp114 Triliun 

atas pembayaran tebusan, Rp18,8 Triliun atas pembayaran tunggakan, dan Rp1,75 

Triliun atas pembayaran Bukper (Bukti Permulaan). Selain itu Negara juga 

menerima Rp4.866 Triliun pengakuan atau deklarasi harta dengan rincian Rp3.687 

Triliun Deklarasi Dalam Negeri, Rp1.032 Triliun Deklarasi Luar Negeri, dan 

Rp147 Triliun harta yang akan direpatriasi (http://www.pajak.go.id/statistik-

amnesti) 

Pada saat penulis melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Konsultan 

Pajak (KKP) Heri Sutrisno, penulis mendapatkan data client yaitu PT W untuk 

membuat perhitungan dan pelaporan Tax Amnesty. PT W berniat mengikuti Tax 

Amnesty untuk mendapatkan pengampunan pajak karena terdapat asset yang belum 

mereka laporkan pada tahun 2015. Dengan mengikuti Tax Amnesty, PT W 

mengharapkan dapat terhindar dari berbagai macam sanksi perpajakan yang 

mungkin terjadi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

analisis tentang pelaksanaan Tax Amnesty pada WP badan dengan judul 

EVALUASI TAX AMNESTY PT W. Penulis akan menganalisis dan mengevaluasi, 

apakah Tax Amnesty yang diikuti PT W lebih menguntungkan atau merugikan, serta 

melihat kesalahan pada laporan perpajakan PT W pada tahun 2015 dan 

menganalisis perpajakannya. 

 

 

http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti
http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti
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1.2. Rumusan masalah 

 

1. Apa saja daftar harta yang telah dan belum dilaporkan dilaporkan oleh PT W 

pada SPT PPh tahun 2015? 

2. Bagaimana PT W mengikuti program Tax Amnesty? 

3. Bagaimana Evaluasi keikut sertaan PT W dalam program Tax Amnesty? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

 

1. Untuk mengetahui daftar harta apa saja yang sudah atau yang belum dilaporkan, 

sebagai dasar perhitungan uang tebusan Tax Amnesty PT W. 

2. Untuk mengetahui bagaimana keikut sertaan PT W pada program Tax Amnesty. 

3. Untuk mengetahui evaluasi keikut sertaan Tax Amnesty pada PT W, apakah Tax 

Amnesty tersebut menguntungkan atau merugikan. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Bagi PT W 

Sebagai bahan masukan untuk pelaporan pajak PT W selanjutnya sehingga 

diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan mengenai perpajakan, serta memberi 

informasi tentang keuntungan PT W setelah mengikuti program Tax Amnesty 

2. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan evaluasi perpajakan selanjutnya pasca Tax Amnesty sehingga 

diharapkan dapat ada peraturan perpajakan baru untuk memperbaiki celah atau 

kelemahan peraturan pajak sebelumnya yang dapat membuat WP lebih taat pajak. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk membuat keteraturan ke dalam penyusunan permasalahan, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

serta sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Teori yang berkaitan tentang pembahasan Tax Amnesty , dengan referensi buku dan 

referensi lain yang dipakai sebagai dasar pembahasan. 

 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno dan metode penelitian 

yang dipakai dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Membahas tentang Nilai harta PT W yang akan diikutkan Tax Amnesty,  Pajak 

yang harus dibayar PT W, serta evaluasi Tax Amnesty pada PT W. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini adalah akhir dari penulisan yang berisikan simpulan yang didasarkan dari 

hasil praktek kerja lapangan dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 

tersebut.




