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BAB 3 

PENUTUP 

3.1  Simpulan 

Sesuai dengan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah: 

1. Tuan X melaporkan seluruh harta dan penghasilannya,  memanfaatkan 

fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas 

keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat 

pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak  yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 

sehingga pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah sejumlah Rp. 

204.738.250 

2. Tuan X melaporkan seluruh hartanya, memanfaatkan fasilitas 

pengampunan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 sehingga uang tebusan yang harus dibayar adalah sejumlah Rp. 

95.507.056 

3. Tuan X melaporkan seluruh harta dan penghasilannya, memanfaatkan 

fasilitas pengampunan pajak, juga memanfaatkan fasilitas  pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian 

surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan 

pembayaran atau penyetoran pajak sehingga jumlah uang yang harus disetor  

adalah sejumlah Rp. 133.483.900 

4. Pajak yang masih harus dibayar oleh Tuan X dengan menggunakan fasilitas 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, 

perhitungannya bergantung pada jumlah penghasilan netto dan dikenakan 

tarif progresif proporsional yaitu tarif pasal 17 Undang – Undang Pajak 

Penghasilan. Sedangkan uang tebusan yang harus dibayar Tuan X dengan 

menggunakan fasilitas yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2016, perhitungannya bergantung pada jumlah harta yang di miliki 
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dan dikenakan tarif tetap sesuai yang tercantum pada Undang – Undang 

Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengampunan 

pajak lebih menguntungkan dibandingkan fasilitas pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. 

3.2  Saran 

Berdasarkan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan kepada Tuan X adalah Tuan X 

sebaiknya menjalankan kewajiban perpajakan dengan melaporkan seluruh 

harta atau penghasilan yang diterima.  
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