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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2018 stabilisasi ekonomi Indonesia cukup baik (https://republika.co.id), 

hal tersebut dikarenakan stabilisasi penerimaan utama Negara Indonesia yaitu 

pajak. Semakin banyak pajak yang dipotong maka semakin banyak fasilitas dan 

pembangunan infrastruktur yang dibangun sehingga kehidupan Negara lebih 

makmur. Maka pemerintah mendorong wajib pajak dalam hal ini yaitu orang 

pribadi, badan usaha, baik UMKM maupun non-UMKM harus konsisten 

melakukan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan penuh kesadaran. 

Pajak merupakan penerimaan utama negara. Dalam postur APBN 2017, 

pendapatan Negara diproyeksikan sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini berasal 

dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sebesar Rp250 triliun dan Hibah sebesar Rp1,4 triliun. Penerimaan 

Perpajakan turunsebesar Rp47 miliar dari APBN 2016 yaitu penerimaan 

perpajakan Rp1.546,7 triliun. Karena pajak merupakan penerimaan utama Negara 

maka pemerintah akan melakukan berbagai penguatan upaya penguatan reformasi 

di bidang perpajakan serta kepabeanan dan cukai (www.kemenkeu.go.id) 

Salah satu wujud penguatan reformasi perpajakan tersebut, dilakukan 

pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 

pada 6 September 2017 yaitu tentang pengenaan pajak penghasilan berupa harta 

http://www.kemenkeu.go.id/
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bersih yang dianggap sebagai penghasilan. Peraturan Pemerintah ini merupakan 

tindak lanjut dari program amnesti pajak atau pengampunan pajak pada 1 Juli 

2016 sampai tanggal 31 Maret 2017. Peraturan Pemerintah akan diberlakukan dua 

kategori yaitu pertama, peserta program amnesti pajak yang belum melaporkan 

secara keseluruh hartanya dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), dan peserta 

program tax amnesty yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi 

dalam Negeri (http://id.beritasatu.com). Pemerintah menerbitkan PP Nomor 36 

Tahun 2017 tersebut ditunjukan untuk memberi rasa keadilan bagi wajib pajak 

yang sudah melaporkan hartanya melalui amnesti pajak atau wajib pajak yang 

belum sama sekali melaporkan hartanya. 

Amnesti pajak telah memberikan dampak yang signifikan dalam bidang 

ekonomi dan sosial. Dampak yang dimaksud dalam bidang ekonomi dan sosial 

adalah semakin meningkat APBN, nominal yang didapat dari program amnesti 

pajak mencapai ratusan triliun, dengan angka yang cukup besar akan berdampak 

terhadap meningkatnya sarana pembangunan serta infrastruktur yang akan 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak 

wajib pajak yang bertempat tinggal di Negara Indonesia yang belum sepenuhnya 

melaporkan atau mengungkapkan di dalam surat pernyataan atau dilaporkan SPT 

PPh dan belum mengikuti amnesti pajak yaitu 5.000 wajib pajak yang belum 

mengikuti  amnesti pajak (http://id.beritasatu.com). Hal tersebut membuktikan 

bahwa masih ada warga Negara Indonesia belum sepenuhnya mengungkapkan 

harta, dan menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Harta yang belum diungkap dalam 

http://id.beritasatu.com/
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Surat Pernyataan, kurang atau tidak dilaporkan dalam SPT PPh, harta bersih yang 

tidak dialihkan ke dalam Negara Indonesia atau sebaliknya akan dianggap sebagai 

tambahan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, pada saat ditemukannya 

data atau informasi tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan dan ditambah 

dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

bidang perpajakan.  

Seperti kasus yang penulis temukan saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 

Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan. Penulis menemukan kasus pada wajib 

pajak (Bapak Hendi) yang memiliki usaha dagang alat tulis dan jasa fotocopy, 

percetakan dan parkir. Pak Hendi telah melaporkan beberapa hartanya di SPT 

tahunan pada tahun 2015. Di tahun 2016 pemerintah menerbitkan program 

amnesti pajak dan membuat kesempatan untuk para wajib pajak, badan maupun 

UMKM ikut serta dalam program ini. Pemerintah membebaskan dari sanksi tetapi 

jika DJP menemukan informasi atau data harta yang belum dilaporkan maka akan 

di kenai sanksi 200%. Tentu ini membuat jera para wajib pajak. Tidak mau 

merugikan diri sendiri, pak Hendi mengikuti program amnesti pajak tahun 2016 

pada periode I. Harta yang belum diungkapkan pada SPT tahun 2015 kemudian 

dilaporkan melalui program amnesti pajak pada tahun 2016. Namun masih ada 

satu harta tertinggal yang belum di laporkan pada amnesti pajak yaitu berupa satu 

unit mobil Avanza atas nama pribadi Bapak Hendi yang sebenarnya mobil 

tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Mobil tersebut belum dilaporkan 

dalam SPT tahunan maupun saat mengikuti amnesti pajak. Sehingga saat itu pak 

Hendi harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2017. 



4 
 

Dengan adanya kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas laporan 

Praktik Kerja Lapangan  yang berjudul “ Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 

2017 Pada Harta Yang Tertinggal”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaiman penerapan menghitung PP nomor 36 tahun 2017 terhadap 

Bapak Hendi? 

2. Bagaimana konsekuensi jika mengikuti PP nomor 36 tahun 2017? 

3. Bagaimana konsekuensi jika tidak mengikuti PP nomor 36 tahun 2017? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulis mempunyai 

tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui penerapan PP nomor 36 tahun 2017 terhadap Bapak 

Hendi. 

2. Untuk menjelaskan konsekuensi jika mengikuti PP nomor 36tahun 2017. 

3. Untuk menjelaskan konsekuensi jika tidak mengikuti PP nomor 36 tahun 

2017. 
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1.4  Manfaat Penulisan 

Ada pun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis : 

Memberi tambahan pengetahuan, khususnya terkait penerapan PP nomor 

36 tahun 2017. 

2. Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak diharapkan mendapatkan informasi mengenai bagaimana 

penerapan PP nomor 36 tahun 2017 dan konsekuensi yang akan dihadapi 

Wajib Pajak apabila mengikuti atau tidak mengikuti PP nomor 36 tahun 

2017. 

3. Bagi Pembaca 

Tugas akhir ini dibuat dengan jelas agar pembaca mudah memahami isi 

didalamnya dan memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai 

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2017. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi tugas akhir, maka 

penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Dalam landasan teori berisi pengertian atau definisi yang berkaitan dengan 

penelitian kasus penulis 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas secara singkat mengenai gambaran umum tempat 

Praktek Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan (yang 

menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan, 

struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok, deskripsi dari struktur organisasi 

Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan) dan metode penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Didalam bab ini penulis membahas tentang hasil dan analisis atau pembahasan 

yang di temukan selama Praktik Kerja Lapangan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah di lakukan 

sesuai dengan tujuan penulis dan saran dari hasil penulisan. 

 

 

 

 

 


