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BAB VI 

PENUTUP 

  

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan maka Implementasi dari kebijakan pengampunan pajak sesuai 

dengan peraturan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016. 

1. Pemerintah dapat mewujudkan tujuan dari penerapan kebijakan 

pengampunana pajak yaitu, mempercepat pertumbuhan dan 

restrukturisasi ekonomi dalam pengalihan harta,mendorong reformasi 

perpajakan yang lebih berkaidalan dan perluasan basis data yang lebih 

valid lagi, dan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pandek 

maupun dalam jangka pendek. 

2. Dari penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

dapat ditemui bahwa Implementasi dari kebijakan pengampunan pajak 

ini adalah memberih pengaruh dalam peningkatan jumlah penerimaan 

pajak, jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dimana dalam hal 

ini memiliki peran meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melakukan perapajakanya. Hal lain dari implementasi ini juga akan 

mempengaruh tingkat penerimaan pajak dalam jangka pendek dan 

panjang di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 



98 
 

 

3. Implementasi dari kebijakan pengampunan pajak ini juga memiliki 

peran terhadap wajib pajak, dimana wajib pajak dimudahkan atau 

diuntungkanya dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini. Wajib pajka 

yang mengikuti kebijakan ini akan diberikan keuntungan dengan 

terbebasnya sanksi-sanksi terkain dengan hanya membayar uang 

tebusan sesuai dengan tarif pokok pajak yang dimilki oleh wajib pajak. 

b. Kebijakan pengampunan pajak juga memberikan Implikasi terhadap 

pelaksanaanya dimana implikasi dari kebijakan yang dilakukan dari Juli 

2016 sampai dengan Maret 2017 ini ada yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif. 

1. Implikasi yang bersifat positif yang diterima dari pelaksanaan 

kebijakan pengampunan pajak bagi pemerintah dan KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan antara lain adalah meningkatkan penerimaan 

pajak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, melahirkan objek 

pajak baru dengan adanya kepatuahn wajib pajak dalam melaporkan 

harta yang sebelumnya belum dilaporkan dalam SPT tahunanya, dan 

implikasi dari kebijakan ini bagi pemerintah adalah meningkatnya 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajaknya, sedangkan 

Implikasi yang diberikan kepada wajib pajak adalah terhapusnya pajak 

terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak dan terdapat penambahan aset 

dalam pencatatan laporan keuangan yang dimiliki wajib pajak. 
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2. Implikasi negatif yang diberikan dalam kebijakan pengampunan pajak  

tidak ada atau tidak terjadinya hal  negatif terhadap pelaksanaan 

kebijakan pengampunan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implikasi dari kebijakan pengampunan 

pajak termasuk pada jenis Implikasi manajerial. Dimana Implikasi 

Manejerial dapat memberikan kontribusi yang praktis untuk manajemen. 

c. Pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak maka pemerintah dan 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki startegi dalam tindak lanjut 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan upaya penerimaan pajak. 

1. Pemerintah khusunya Direktorat Jendral Pajak membuat strategi tindak 

lanjut pasca pelaksanaan kebijakan pengampunana pajak. dimana 

strategi yang yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan 

reformasi peraturan pajak, melakukan pemeriksaan pajak dan 

membuka rahasia Bank. 

2. Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pasca selesainya kebijakan 

pengampunan pajak memilki strategi untuk tetap meningkatkan 

penerimaan pajaknya. Strategi yang dilakukan KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak 

guna untuk melihat potensi harta yang masih belum terdeteksi oleh 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan memanfaatka data yang 

telah ada dan hasil dari konsultasi wajib pajak di kantor pelayanana 

tersebut. 
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3. Bagi wajib pajak pasca berakhirnya kebijakan pengampunan pajak, 

wajib pajak masih memilliki kewajiban sebagai lanjutan penlaksanaan 

kebijakan pengampunan pajak, bagi wajib pajak yang telah mengikuti 

kebiajkan pengampunan wajib pajak maak diwajibkan untuk 

melakukan pengalihan dan/atau investasi harta dan melakuikah laporan 

berkala terhadap harta yang dilapprkan saat kebijakan pengampunan 

pajak. 

 

6.2 Saran   

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan , ada beberapa hal yang 

ingin penulis sampaikan kepada Pemerinta, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 

dan wajib Pajak, yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintah dan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan agar lebih aktif lagi 

dalam mensosialisasikan kewajiban baru yang mungkin akan 

diselengarakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunana pajak,  hal ini 

agar kebijakan selanjutnya dapat terealisasi dengan baik. Dan selanjutnya 

wajib pajak dapat mengikuti kebijakan yang akan datang dengan aktif. 

Serta lebih meningkatkan kembali pelayanan di dalam KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan. 

2. Wajib pajak diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab 

terhadap kewajibanya dalam kepatuhan melaporkan dan membayar 

perpajakanya, agar semua keperluan dalam pembiayaan Negara dapat 

terlaksana dengan baik. 


