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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Program Pengampunan Pajak yang merupakan terobosan kebijakan 

baru Pemerintah sangat memiliki peran cukup besar di kalangan 

masyarakat Indonesia terutama bagi Wajib Pajak yang selama ini belum 

melaporkan atau belum seluruhnya melaporkan harta yang dimiliki, 

baik harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia maupun harta di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pengenaan tarif Pengampunan Pajak pada CV ABC telah sesuai dengan 

keadaan perusahaan yang masuk dalam kategori pertama Waib Pajak 

pelaku UMKM yang melaporkan harta dengan nilai harta maksimal 

senilai Rp 10 miliar sehingga CV ABC dikenakan tarif uang tebusan 

sebesar 0,5 persen sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

rangka Pengampunan Pajak. 

3. Penerapan program Pengampunan Pajak dan perhitungan besarnya uang 

tebusan yang harus disetor oleh CV ABC telah dilaksanakan dengan 

benar dan sesuai dengan prosedur-prosedur pelaksanaan Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Gubeng. 
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3.2 Saran 

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, diberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan program-program Pemerintah, salah 

satunya adalah program Pengampunan Pajak yang telah terlaksana cukup baik di 

Indonesia. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain: 

a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia 

Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat terus melaksanakan 

kebijakan di bidang perpajakan yang telah berhasil di Indonesia agar 

pendapatan negara Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng disarankan untuk lebih 

meningkatkan sosialisasi mengenai program Pengampunan Pajak karena 

masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai peraturan 

serta pelaksanaan Pengampunan Pajak di Indonesia. Sosialisasi sebaiknya 

tidak hanya dilakukan pada masa diberlakukannya Pengampunan Pajak, 

tetapi juga pada masa setelah berakhirnya program tersebut.  Masyarakat 

menganggap bahwa penyampaian informasi dan pengenalan mengenai 

Pengampunan Pajak masih simpang siur dan kurang jelas. Selain itu, 

diperlukan ketertiban administrasi dan sarana prasarana yang lebih baik 

agar dalam pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan program Pengampunan Pajak.  

c. Bagi CV ABC  

CV ABC disarankan untuk tetap menjadi Wajib Pajak patuh yang selalu 

tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan terus 

mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru mengenai administrasi 

perpajakan di Indonesia termasuk program-program baru yang diterbitkan 

oleh Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL PENERAPAN PROGRAM TAX... RACHMAWATI UTAMI


