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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas maka penulis menarik kesimpulan : 

1. Realisasi Amnesti Pajak Kanwil DJP Jateng I mencapai Rp 8.374.210.000.000, 

dengan total deklarasi harta baik repatriasi, harta di dalan negeri maupun luar negeri 

sebesar Rp   371.932.850.000.000. Target penerimaan Amnesti Pajak Kanwil DJP 

Jateng I adalah sebesar 11.55 Triliun dan realisasinya sebesar 8.374 Triliun sehingga 

penerimaan Amnesti Pajak di Kanwil DJP Jateng I masih belum mencapai target yang 

seharusnya. 

2. Permasalahan dan kendala Amnesti Pajak di Kanwil Jateng I adalah pertama 

kurangnya sosialisasi. Contohnya SPH mengalami beberapa kali pergantian struktur 

formulir namun tidak disampaikan kepada Wajib Pajak. Kedua program dalam 

bentuk file excel yang sudah di isi benar oleh wajib pajak, tidak dapat langsung 

masuk ke sistem karena berbeda format. Dan yang ketiganilai harta yang 

diungkapkan oleh wajib pajak dalam amnesti pajak banyak yang tidak wajar  

3. Berdasarkan deskripsi Surat Pernyataan Harta (SPH) yang menduduki peringkat 

pertama pendapatan tebusan SPH serta total harta yang dilaporkan terbesar adalah 

KPP Pratama Kudus yaitu dengan uang tebusan total berdasarkan SSP yaitu Rp 

6.174.210.000.000, sementara total harta sebanyak Rp 262.661.790.000.000. 

Sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Demak dengan total nilai uang tebusan 
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berdasarkan SSP Rp 15.930.000.000 serta total harta yang dideklarasikan sebesar Rp 

1.104.530.000.000 .   

4. DJP Jateng I memberikan kontribusi sebesar 7,33% terhadap penerimaan Amnesti 

Pajak Nasional, dengan capaian 8,374 triliun dari penerimaan Amnesti Pajak 

Nasional yang sebesar 114,229. Ada 34 Kanwil DJP se-Indonesia, Kanwil DJP Jateng 

I mendapat peringkat ke-6 dari seluruh Kanwil Nasional. 

5.2 Saran  

 1.  Bagi Kanwil DJP Jateng I  

Kanwil DJP Jateng I diharapkan setiap melakukan kegiatan Perpajakan atau perubahan 

sistem perpajakan lebih banyak melakukan sosialisasi, supaya setiap ada perubahan  

dapat tersampaikan kepada setiap wajib pajak dengan baik, sehingga mampu mengurangi 

panjangnya antrian karena lamanya waktu yang dibutuhkan ketika proses pelaporan 

didepan petugas.  

2. Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak diharapkan melaporkan seluruh hartanya sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya, agar target penerimaan Amnesti Pajak dapat tercapai dan dapat membantu 

pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur di Indonesia berjalan dengan baik sesusai 

yang diharapkan pemerintah.Serta agar Wajib Pajak tidak salah dalam setiap peraturan 

perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak atau Jasa Konsultan Pajak harus lebih 

mengikuti perkembangan undang-undang serta pelaksanaanya yang terbaru. Selain itu 

Wajib Pajak seharusnya mengecek atau meyakinkan dulu bahwa formulir yang 

digunakan berikut aturan-aturan yang diikuti adalah terbaru. 



38 
 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menampilkan data secara lebih rinci 

seperti target penerimaan Amnesti Pajak Kanwil DJP Jateng I dan target masing-masing 

jenis yaitu jenis yang melakukan repatriasi maupun tidak, jenis deklarasi dalam negeri 

atau luar negeri serta  jenis UMKM maupun non UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


