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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penghitungan dan analisis penulisdari Laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini, yang dapat disimpulkan, antara lain: 

1. Latar belakang Bapak PB sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengikutitax 

amnestyperiode 2 adalah untukmelaporkan sebagian harta miliknya yang 

belum dilaporkan. Karena di periode 1 , yaitu pada 1 Juli sampai dengan 30 

September 2017 beliau masih mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk 

tax amnesty. 

2. Nilai total harta tambahan yang dilaporkan Bapak PB dalam tax amnesty 

adalah Rp 19.112.220.452,00. Beliau membayar uang tebusan sebesar Rp 

573.366.613,00.Dalam mengikuti tax amnesty, Bapak PB mengisi surat 

pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Karena Bapak PBakan 

melaporkan harta bersih dalam negeri yang belum pernah dilaporkan di SPT 

sebelumnya, maka beliau mengisi form B1. Beliau juga harus mencantumkan 

harta yang sudah dilaporkan pada SPT sebelumnya di form A1. Surat lain yang 

harus dibuat adalah Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta, Surat 

Pengakuan Kepemilikan Harta, dan Lampiran Kepemilikan Harta. Setelah itu 

Bapak PB juga harus membayar uang tebusan. 
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3. Dengan berpartisipasi dalam tax amnesty, implikasi perpajakan bagi Bapak PB 

adalah Bapak PB mendapatkan kesempatan untuk meneruskanpelaporan dan 

penyetoran kewajiban perpajakannya tanpa  dilakukan pemeriksaan dan merasa 

aman untuk melaporkan keseluruhan hartanya pada kesempatan berikutnya 

karena kerahasiaan dokumen dijamin oleh Dirjen Pajak. 

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penghitungan dan analisis 

dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, antara lain: 

1. Bagi Pembaca atau Masyarakat 

Wajib Pajak yang sudah mengikuti tax amnesty sebaiknya tetap memenuhi 

seluruh kewajiban perpajakannya, antara lain melaporkan SPT Tahunan Orang 

Pribadi sebelum 3 bulan berakhirnya masa pajak. Bagi wajib pajak yang belum 

mengikuti tax amnesty harus tetap melakukan kewajiban perpajakannya juga. 

Namun karena akan memiliki resiko pemeriksaan yang lebih besar daripada 

WP yang sudah mengikuti tax amnesty, maka WP harus mempersiapkan diri 

untuk menghadapi pemeriksaan dan melaporkan harta dengan sebenar-

benarnya di lain kesempatan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti diharapkan dapat mengkaji lebih jauh mengenai tax amnesty, seperti 

misalnya mengevaluasi pelaksanaan tax amnesty yang ada di Indonesia, serta 

memberikan saran akan baik atau tidaknya tax amnesty kembali diadakan di 

Indonesia . 
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3. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Kantor Konsultan Pajak diharapkan dapat mengkaji keuntungan dan 

kekurangan serta dampak bila kliennya mengikuti atau tidak mengikuti tax 

amnesty.Sehingga dapat memberikan saran dan pelayanan terbaik kepada para 

klien yang menggunakan jasanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




