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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tax Amnesty 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 No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 

(www.lembagapajak.com) 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius menjalankan UU tentang 

Pengampunan Pajak (tax amnesty). Dalam sosialisasi di Semarang, Jokowi 

menegaskan, dirinya yang akan langsung mengawasi pelaksanaan tax amnesty ini 

dengan membentuk intelijen, BPKP, task force. Jokowi menegaskan, pemerintah 

serius ingin menambah pemasukan kas negara melalui pajak yang selama ini tidak 

disetorkan dari harta yang disembunyikan. Lalu manfaat lain adalah 

meningkatkan cadangan devisa negara. Jokowi menyebut meski baru 3 pekan 

diberlakukan, UU tax amnesty sudah menyumbang devisa negara. Dalam forum 

itu, Jokowi mengungkap sejak UU tax amnesty diberlakukan 18 Juli 2016 lalu, 

saat ini sudah ada 1.810 orang yang deklarasi dengan dana yang dilaporkan baru 

Rp 11,8 triliun. Dalam data Ditjen Pajak itu, sudah ada 1.924 orang yang 

membuat surat pernyataan harta yang masuk ke Ditjen Pajak Kementerian 
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Keuangan, dengan harta yang dilaporkan mencapai Rp 12,6 triliun. 

(http://setkab.go.id) 

Program Tax Amnesty ini akan sukses apabila adanya peran yang besar dan 

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pepajakannya. Semakin besar 

peran dan kesadaran wajib pajak, maka pajak yang diterima akan semakin besar 

dan begitu sebaliknya. Kemajuan sebuah negara adalah hal yang paling 

didambakan seluruh rakyatnya, karena rakyat ingin yang terbaik untuk negaranya, 

dan tidak hanya mendambakannya saja tetapi rakyat serta pemerintah juga ingin 

sekali mewujudkannya. Salah satu faktor negara dapat maju adalah negara yang 

bisa membiayai sendiri segala kebutuhannya, entah untuk belanja negara, untuk 

menyejahterakan rakyatnya, ataupun untuk melindungi seluruh aspek 

kenegaraannya. Oleh sebab itu negara membutuhkan pemasukan kas negara. Ada 

banyak sekali sumber pemasukan negara, dan yang terbesar adalah pajak. Pajak 

sendiri berperan sangat vital dalam penerimaan kas negara, lebih dari 70% 

pernerimaan kas negara berasal dari sektor pajak ini. Pajak sendiri adalah 

penerimaan kas negara yang pasti, kenapa dapat dikatakan pasti karena pajak 

adalah kontribusi wajib kepada seluruh warga negara yang telah memiliki nomor 

pokok wajib pajak (www.pajak.go.id) .  

Pajak sendiri terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah, pengertiannya 

sendiri yaitu Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

masuk ke kas negara dalam hal ini dikelola oleh (DJP) Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah 

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun kota atau 
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kabupaten, dan segala administrasinyaakan dikelola oleh kantor pajak daerah atau 

sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Adapun pajak-pajak 

yang dikelola Diektorat Jenderal Pajak adalah : Pajak penghasilan (PPh), Pajak 

pertabahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea 

meterai, dan serta Pajak bumi dan bangunan (PBB). Sedagkan pajak yang dikelola 

oleh pemerintah daerah dibagi menjadi 2, ada Pajak Provinsi yang meliputi: Pajak 

kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok. Dan Pajak Kota atau 

Kabupaten yang meliputi: Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak restoran, Pajak parkir, 

Pajak air tanah, Pajak penerangan jalan, Pajak reklame, Pajak bumi dan bagunan 

pedesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak 

sarang burung walet (www.pajak.go.id). 

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengenjot penerimaan 

pajak salah satunya yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah pada tahun 

2016 ini adalah Pengampunan Pajak atau yang sering disebut Tax Amnesty. Tax 

Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang 

perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan yang sebelumnya 

belum pernah dilaporkan dalam Surat Tagihan Pajak (SPT), dengan cara melunasi 

seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Latar 

belakang diberlakukannya Tax Amnesty yang pertama adalah untuk meningkatkan 

penerimaan negara serta pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam kewajiban 
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perpajakan, yang kedua adalah adanya harta milik warga negara baik yang berada 

didalam atau diluar negeri yang belum dilaporkan seluruhnya dalam surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. 

KAP Widjojo Kusumo (WK) adalah salah satu kantor akuntan publik yang 

banyak melayani klien yang hendak melakukan kewajiban akuntansi dan 

perpajakannya, mulai dari pembukuan, audit, pelaporan PPh OP atau Badan,  

PPN,  atau bahkan ikut membantu klien dalam melakukan pelaporan yang 

bertujuan untuk mengikuti Tax Amnesty itu sendiri. Banyak klien KAP WK yang 

mengikuti program Tax Amnesty, tetapi ada juga klien yang tidak mengikuti Tax 

Amnesty. KAP WK menyarankan kliennya untuk mengikuti Tax Amnesty karena 

banyak fasilitas yang menguntungkan Wajib Pajak apabila mengikuti Tax 

Amnesty, seperti yang tertera dalam undang-undang tax amnesty nomor 11 tahun 

2016 yaitu beberapa diantaranya adalah penghapusan pajak terutang beserta 

sanksi administrasinya dan tidak dilakukan pemeriksaan. Salah satu klien KAP 

WP yang mengikuti tax amnesty adalah CV. Burung Kenari, karena merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki omset lebih 

dari 4,8 Miliar per tahunnya, CV. Burung Kenari sudah dikukuhkan menjadi 

pengusaha kena pajak sehingga wajib pungut PPN dan melaporkan SPT masa 

PPNnya setiap bulan, tetapi pada bulan Juli 2015 CV. Burung Kenari terlambat 

dalam melaporkan SPT masa PPNnya sehingga diterbitkan STP oleh aparat pajak, 

serta ada pula harta yang belum dilaporkan CV. Burung Kenari yaitu bangunan 

yang digunakan untuk tempat usaha CV. Burung Kenari sebesar Rp 500.000.000. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahasnya dalam laporan Kerja 
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Praktek Lapangan yang berjudul ”Implementasi Tax Amnesty pada CV. Burung 

Kenari” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan 

membahas rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana keuntungan dan konsekuensi apabila CV.Burung Kenari 

mengikuti tax amnesty? 

2. Bagaimana keuntungan dan konsekuensi apabila CV.Burung Kenari 

melakukan pembetulan SPT? 

3.  Bagaimana perbandingan CV. Burung Kenari apabila mengikuti dan tidak 

mengikuti tax amnesty? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari laporan Praktek Kerja 

Lapangan dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas antara lain: 

1. Menjelaskan keuntungan dan konsekuensi CV. Burung Kenari mengikuti 

tax amnesty. 

2. Menjelaskan keuntungan dan konsekuensi apabila CV.Burung Kenari 

melakukan pembetulan SPT. 
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3. Menjelaskan perbandingan CV. Burung Kenari apabila mengikuti dan 

tidak mengikuti tax amnesty.  

1.4  Manfaat Penulisan 

Manfaat yang didapat dari penulisan ini yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai ukuran bagi penulis untuk seberapa tahu dan paham mengenai 

pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty. 

4. Bagi Pembaca 

Memberi wawasan dan pengetahuan kepada pembaca untuk tahu lebih dalam 

mengenai Tax Amnesty. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima, yaitu : 

BAB 1   : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori membahas tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian terutama untuk mendalami kasus 

tax amnesty. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum tentang kantor 

konsultan dimana menjadi tempat magang dan berisi tentang 

metode penelitian dalam mengerjakan laporan penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang 

telah penulis kerjakan. 

 

 

 


