
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak sendiri terdiri dari berbagai jenis. Berdasarkan 

lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), dan Bea Materai. Sedangkan untuk pajak daerah dibagi kembali menjadi 

pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. 
 

Semua jenis pajak tersebut memiliki peran masing-masing dalam menghimpun 

dana dari masyarakat. Masing-masing jenis pajak memiliki objek pajak, subjek 

pajak, dan tarif pajak yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan peruntukannya. 

Misalnya, Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut PPh dikenakan atas setiap 

penghasilan yang diterima baik oleh orang pribadi maupun badan. Pajak 

Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan PPh Final. Tarif pajak 

yang dikenakan berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam menghitung PPh Pasal 21 

atas penghasilan yang diterima orang pribadi setiap bulannya dikenakan tarif 

Pasal 17 yang terdiri dari 4 lapisan tarif yaitu 5%, 15%, 25% dan 30%. 

Sedangkan, tarif pajak badan dikenakan berdasarkan besarnya omzet penjualan 

yang diterima setiap tahun. Badan yang memiliki omzet per tahun kurang dari 4,8 

M dikenakan PPh Final tarif 1% atas penjualan bruto setiap bulan, sedangkan 

badan yang memiliki omzet lebih dari 50 M per tahun dikenakan tarif 25% atas 

laba kena pajak tahun tersebut. 
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Setiap orang yang telah menjadi wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak. Sistem pajak di indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak yaitu, 

Official Assessment System adalah Sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah untuk menentukan pajak terutang oleh wajib pajak. Self 

assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang mengharuskan setiap 

wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya sendiri. Sehingga pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi 

pelaksanaannya. Terakhir, Withholding System adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan juga bukan wajib 

pajak bersangkutan) untuk menentukan pajak terutang oleh wajib pajak. 
 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya menjadi hal 

penting untuk diperhatikan mengingat bahwa pajak adalah salah satu sumber 

pendapatan terbesar bagi Indonesia. 
 

Dikutip dari www.kemenkeu.go.id, penerimaan negara Indonesia dari sektor 

perpajakan dalam APBN 2017 mencapai presentase angka 85,6% dari total 

penerimaan negara. Penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari 

pembayaran pajak tersebut dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan 

negara dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk pembangunan jalan di 

daerah pelosok, tunjangan kesehatan, beasiswa pendidikan, subsidi bahan 

makanan pokok, bantuan warga miskin dan lain-lan. Hal ini membuktikan bahwa 

pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara Indonesia. 
 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

jumlah penerimaan negara dari sektor yang paling berpengaruh yaitu perpajakan. 

Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan program Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) dan tahun 2017 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru yang 

merupakan kelanjutan dari program Tax Amnesty yaitu program PAS-Final. 

Definisi Pengampunan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak 

dalam penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas 

harta yang diperoleh tahun 2015 dan tahun sebelumnya belum dilaporkan dalam 
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SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak dan membayar uang tebusan 

(www.pajak.go.id). Program Tax Amnesty berlangsung dalam 3 periode. Periode 

pertama dimulai Juli – September 2016 dengan tarif yang dikenakan sebesar 2%. 

Periode kedua Oktober – Desember 2016 dengan tarif 3%, sedangkan periode 

ketiga Januari – Maret 2017 dengan tarif 5%. 
 

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tentang 

pelaksanaan program PAS-Final atau Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif 

Final. Program PAS-Final adalah program yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 

untuk memberikan kesempatan dan kepastian hukum kepada wajib pajak yang 

mempunyai harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 dan dalam 

Surat Pernyataan Harta (SPH), untuk sukarela tanpa adanya paksaan 

mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final 

seperti tercantum dalam Peraturan Nomor 36 Tahun 2017. Tujuan pemerintah 

mengeluarkan program PAS-Final yaitu dalam rangka memberikan keadilan dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas aset atau harta 

yang dimiliki. Program PAS-Final belum ditentukan batas akhirnya, sehingga 

wajib pajak dapat mengikuti program PAS-Final sepanjang Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak, yang 

mana dapat terjadi kapan saja (www.pajak.go.id). 
 

Program PAS-Final diberikan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan oleh 

semua wajib pajak termasuk bagi wajib pajak yang telah mengikuti program Tax 

Amnesty ataupun tidak. Jika pengungkapan dilakukan sendiri oleh wajib pajak, 

maka ketentuan sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi wajib 

pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Adapun tarif yang dikenakan 

dalam program PAS-Final untuk wajib pajak orang pribadi 30%, wajib pajak 

badan 25%, dan orang pribadi atau badan tertentu sebesar 12,5%. 
 

Kantor IPM Consultant merupakan kantor konsultan pajak yang melayani banyak 

klien termasuk wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty dan PAS-Final. 

Salah satu klien IPM Consultant adalah PT DFS. PT DFS adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang persewaan tanah dan bangunan (real estate). PT DFS 

sudah mengikuti program Tax Amnesty periode Oktober 2016, tetapi PT DFS 

 

 

3 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/


 
 
 
 

dalam mengikuti Tax Amnesty tersebut belum melaporkan seluruh aktiva atas 

nama perusahaan sehingga PT DFS memutuskan untuk mengikuti PAS-Final pada 

Februari 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan 

pembahasan mengenai perlakuan perpajakan bagi badan usaha yang telah 

mengikuti Tax Amnesty dan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan 

mengikuti program PAS-Final dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

berjudul “PERLAKUAN PAS-FINAL PADA WAJIB PAJAK BADAN 

STUDI PADA PT DFS”. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 
 

1. Apa saja harta dan kewajiban yang telah dilaporkan PT DFS sebelum 

dan setelah mengikuti Tax Amnesty? 
 

2. Bagaimana perlakuan pajak terhadap PT DFS dalam mengikuti 

program PAS-Final? 
 

3. Apa saja dampak yang akan terjadi pada PT DFS apabila mengikuti 

atau tidak mengikuti program Tax Amnesty dan PAS-Final? 

 
 

1.3 Tujuan Penulisan 
 

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
 

1. Untuk mengetahui harta dan kewajiban yang telah dilaporkan PT DFS 

sebelum dan setelah mengikuti Tax Amnesty. 
 

2. Untuk menjelaskan perlakuan pajak terhadap PT DFS dalam mengikuti 

program PAS-Final. 
 

3. Untuk menguraikan dampak apa saja yang akan terjadi pada PT DFS 

apabila mengikuti atau tidak mengikuti Tax Amnesty dan PAS-Final. 

 
 

1.4 Manfaat Penulisan 
 

Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak diantaranya: 
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1. Bagi Penulis 
 

Manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah dan magang khususnya 

dalam praktik perpajakan terkait kebijakan pemerintah mengenai Tax Amnesty dan 

PAS-Final. 
 

2. Bagi Pembaca 
 

Bermanfaat bagi pembaca yaitu sebagai sarana informasi untuk menambah 

wawasan khususnya dalam bidang Tax Amnesty dan PAS-Final dan dapat 

digunakan sebagai acuan sebagai penelitian selanjutnya. 
 

3. Bagi Wajib Pajak 
 

Bermanfaat bagi wajib pajak yaitu untuk memberi informasi mengenai bagaimana 

perlakuan program Tax Amnesty maupun PAS-Final sesuai peraturan perpajakan 

yang berlaku dan apa saja dampak apabila wajib pajak tidak mengikuti program 

Tax Amnesty ataupun PAS-Final. 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi atau gambaran 

mengenai pembahasan masalah yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu: 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. 
 

BAB II LANDASAN TEORI 
 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembahasan masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. 
 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 
 

Bab ini akan menguraikan sejarah dan gambaran umum kantor IPM Consultant 

yang merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta akan 

dijelaskan metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan masalah. 
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BAB IV PEMBAHASAN 
 

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan 

masalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditampilkan dalam bab 

sebelumnya. 
 

BAB V PENUTUP 
 

Bab penutup memuat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan penulis, serta disampaikan saran dari penulis untuk berbagai pihak. 
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