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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar untuk Indonesia yang bersumber 

dari masyarakat maupun badan. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, 

pajak dipakai untuk membiayai keperluan negara tanpa adanya imbalan balik 

secara langsung ke masyarakat berupa pembangunan sarana prasarana dan 

pengeluaran belanja negara. Selain itu, pajak juga penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (www.pajak.go.id). Sebelum pemerintah membuat 

program untuk menertibkan masyarakat akan pajak, pelaksanaan perpajakan di 

Indonesia sudah ada sejak jaman dahulu. Peraturan perpajakan di Indonesia 

berubah-ubah, seperti pada tahun 2016 pemerintah kembali mengesahkan 

kebijakan Tax Amnesty dan kemudian pada tahun 2017 pemerintah membuat 

program lanjutan yaitu Pengungkapan Aset Sukarela Final (PAS-Final) dengan 

harapan bahwa masyarakat Indonesia bisa patuh untuk melaporkan semua aset 

yang dimiliki dan menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. 

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah self 

assessment, yaitu wajib pajak bisa menghitung, melapor, dan membayar pajaknya 

sendiri yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam laporan 

pajak terdapat daftar aset, dimana wajib pajak harus mencantumkan semua aset 
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yang dimiliki dan/atau dikuasai.  Namun pada kenyataannya tidak semua aset 

yang dimiliki oleh warga negara baik yang ada di dalam negeri maupun luar 

negeri dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan pajaknya. Masyarakat seharusnya 

memiliki kesadaran dan tertib untuk membayar dan melapor pajak, akan tetapi 

masih banyak wajib pajak yang menghindari dengan cara menyembunyikan 

hartanya di luar negeri. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan 

dengan memberlakukan program Tax Amnesty agar wajib pajak tidak 

menghindari tanggungan pajak. Tax Amnesty merupakan pengampunan pajak 

dengan menghapus utang pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dengan 

cara mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki dengan tidak dikenakan sanksi 

dan diharuskan untuk membayar uang tebusan dengan tarif yang lebih rendah. 

Dengan membayarkan sejumlah uang (www.pajak.go.id). 

Pemerintah mulai memberlakukan Tax Amnesty pada tanggal 1 Juli 2016 

hingga 31 Maret 2017 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang pengampunan pajak . Tax Amnesty dibagi menjadi 3 tahap: Pertama, 

tanggal 1 Juli 2016 - 30 September 2016. Kedua, tanggal 1 Oktober 2016 – 31 

Desember 2016. Ketiga, tanggal 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017. Yang bisa 

mengikuti program Tax Amnesty ini adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak 

badan, wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM, dan orang pribadi atau 

badan yang belum menjadi wajib pajak. Bila wajib pajak yang mengikuti Tax 

Amnesty namun ditemukan data mengenai harta yang belum dilaporkan ke dalam 
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Surat Pemberitahuan Tahunan maka wajib pajak tersebut akan mendapat sanksi 

sesuai Undang-Undang PPh dan dikenakan denda sebesar 200% 

(www.pajak.go.id). Setelah program Tax Amnesty berakhir, pemerintah kembali 

membuat program lanjutan yaitu Pengungkapan Aset Sukarela Final (PAS-Final) 

untuk wajib pajak yang belum melaporkan hartanya di Surat Pemberitahuan 

Tahunan atau yang ingin melaporkan harta bagi yang tidak mengikuti Tax 

Amnesty dan yang sudah mengikuti Tax Amnesty. Kebijakan PAS-Final ini 

ditetapkan sesuai dengan PP No. 36 tahun 2017. Pemerintah menetapkan tarif 

pajak sesuai dengan Pasal 3 ayat 21: bagi wajib pajak orang pribadi 25%, wajib 

pajak badan 30%, dan wajib pajak tertentu 12,5%. Pemerintah masih 

memberlakukan sanksi sebesar 200% bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak 

mengungkapkan aset mereka agar tidak dikenakan pajak. Namun apabila wajib 

pajak telah melaporkan aset mereka sebelum petugas dari Direktorat Jenderal 

Pajak menemukannya, maka wajib pajak tersebut akan terhindar dari sanksi 

(www.pajak.go.id). 

PAS-Final dibuat dengan tujuan untuk memberi kesempatan wajib pajak yang 

sudah mengikuti Tax Amnesty ataupun wajib pajak yang belum mengikuti Tax 

Amnesty agar terhindar dari sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 

Kebijakan PAS-Final ini tidak memiliki ketentuan waktu berakhirnya sampai 

Direktorat Jenderal Pajak menemukan data atas harta yang belum dilaporkan atau 

yang lebih dikenal dengan Surat Perintah Pemeriksaan. Saat ini Direktorat 
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Jenderal Pajak juga bekerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan 

informasi mengenai data-data keuangan agar masyarakat Indonesia tidak bisa 

menyembunyikan hartanya di negara lain (www.pajak.go.id). Dengan kebijakan 

ini, banyak sekali wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan PAS-Final untuk 

kembali melaporkan harta yang tertinggal saat program Tax Amnesty agar 

terhindar dari berbagai sanksi. Sebagai contoh wajib pajak yang mengikuti 

kebijakan PAS-Final adalah Tuan Hidayat. Tuan Hidayat adalah seorang 

wiraswasta yang mengikuti Tax Amnesty dan PAS-Final, saat mengikuti PAS-

Final Tuan Hidayat melaporkan harta yang belum tercantum pada saat 

pelaksanaan Tax Amnesty. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dalam pembuatan laporan Praktik 

Kerja Lapangan menjadikan kasus yang dihadapi oleh Tuan Hidayat sebagai 

laporan Tugas Akhir. Penulis akan mengemukakan penjelasan tentang program 

PAS-Final yang dilakukan oleh Tuan Hidayat agar pelaksanaan perpajakannya 

bisa berjalan tanpa melanggar peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai 

dengan uraian diatas maka penulis akan memberi judul “PELAPORAN 

PENGUNGKAPAN ASET SUKARELA FINAL WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 

2017” 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana daftar kepemilikan aset Tuan Hidayat sebelum dan setelah masa 

Tax Amnesty? 

2. Bagaimana daftar kepemilikan aset Tuan Hidayat setelah mengikuti PAS-

Final? 

3. Apa saja dampak finansial dan non-finansial bagi Tuan Hidayat setelah 

mengikuti PAS-Final? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui daftar aset Tuan Hidayat sebelum dan setelah masa Tax 

Amnesty. 

2. Untuk mengetahui daftar kepemilikan aset Tuan Hidayat setelah mengikuti 

PAS-Final. 

3. Untuk mengetahui dampak secara finansial dan non-finansial setelah 

mengikuti PAS-Final. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Bagi wajib pajak yang bersangkutan yaitu Tuan Hidayat dapat menjadikan 

PAS-Final ini sebagai kesempatan kedua untuk melakukan kewajibannya di 

bidang perpajakan, agar Tuan Hidayat tidak perlu menanggung sanksi yang 

diterapkan lebih besar. 

2. Bagi Pembaca 
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Pembaca dapat lebih memahami kebijakan PAS-Final dan cara penerapannya. 

3. Bagi Penulis 

Penulis dapat lebih memahami tentang kebijakan PAS-Final serta 

penerapannya. Selain itu penulis juga bisa lebih mengerti akan dampak PAS-

Final, baik secara finansial atau non-finansial setelah mengikuti PAS-Final. 

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Dengan adanya kebijakan PAS-Final, kantor konsultan pajak yang ada bisa 

memberikan pengarahan sekaligus bimbingan tentang PAS-Final kepada para 

klien supaya klien yang mengalami permasalahan yang sama melakukan 

kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Meerangkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang sistem perpajakan di Indonesia, memberi pengertian 

tentang apa itu PAS-Final dan menjabarkan secara rinci untuk apa pemerintah 

membuat progam PAS-Final bagi wajib pajak badan maupun perorangan. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN 

Membahas secara singkat tentang lokasi praktik kerja lapangan serta metode 

penulisan yang digunakan oleh penulis. 

4. BAB IV : PEMBAHASAN 
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Disajikan pembahasan secara rasional dan analisa masalah yang akan 

dikemukakan. 

5. BAB V : PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


