
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) Sragen 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.01/ 2006  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KP2KP adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak  Jawa bagian Tengah yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.  

Gambaran umum KP2KP Sragen merupakan suatu bentuk penggambaran tentang 

sejarah singkat berdirinya KP2KP Sragen, struktur organisasi, lokasi KP2KP Sragen, 

kedudukan tugas dan fungsi, tata kerja, visi dan misi. Adapun gambaran umum KP2KP 

Sragen adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah Berdirinya KP2KP Sragen  

Sejak kolonial Belanda, sudah ada kantor yang mengelola pajak seperti yang 

dikelola oleh KP2KP Sragen, dengan berbagai perkembangan nama maupun jenis 

pajaknya. Pada awal keberadaan Kantor Pelayanan,  Penyuluhan, dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP), bermula dari didirikannya KAPENPA (Kantor Penyuluhan 

Pajak) tahun 1992. Pada tahun 1995 KAPENPA diganti menjadi KP4 (Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, Pengamatan, dan Potensi Perpajakan).  

Dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai 

upaya pelaksanaan "Good Governance" dan meningkatkan penerimaan pajak serta 

efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka 

dipandang perlu untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

ditetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/ PMK.01/ 2006 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.  



2. Struktur Organisasi KP2KP Sragen 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Susunan 

Organisasi KP2KP adalah sebagai berikut: 

a) Petugas Tata Usaha 

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang bersangkutan. 

3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi yang ada pada kantor KP2KP 

Sragen dapat dilihat dalam Gambar 1.1 mengenai Struktur Organisasi KP2KP  

 

KP2KP 

Petugas Tata Usaha 

Kelompok Jabatan Fungsional 



Gambar 1.1 

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan,  Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP 

Sragen 

 

3. Lokasi KP2KP Sragen 

 Berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan di bidang 

perpajakan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak. KP2KP berada pada lokasi 

yang strategis di Jl. Raya Sukowati No. 84 Sragen. 

4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KP2KP Sragen 

a) Kedudukan KP2KP 

 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang 

selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KP2KP adalah 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP 

dipimpin oleh seorang Kepala.   

b) Tugas KP2KP 

 KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan 

konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

c) Fungsi KP2KP 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, 

KP2KP menyelenggarakan fungsi: 



1) Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan 

kepada masyarakat;  

2) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

3) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; 

4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka 

membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;  

5) Pelaksanaan administrasi kantor. 

5. Tata Kerja  

 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 

lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan instansi lain di luar 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan 

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula 

disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 



Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut 

dan memberikan petunjuk kepada bawahan.  

a) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala  KPP 

menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. 

b) Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan menyusun laporan berkala. 

c) Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, 

KPP Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP 

Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya. 

d) Kepala KP2KP menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya. 

e) Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP 

Pratama, menampung laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dan 

menyusun laporan berkala. 

f) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural 

atasannya. 

 

6. Visi dan Misi KP2KP 

a) Visi 

Kantor Penyuluhan dan Pelayanan Pajak (KP2KP) Kabupaten Sragen 

mempunyai Visi sebagai berikut: 

“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan 

manajemen kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarkat”. 

b) Misi  

Kantor Penyuluhan dan Pelayanan Pajak (KP2KP) Kabupaten Sragen 

mempunyai Misi sebagai berikut: 



“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor Pajak yang mampu 

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU Perpajakan 

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi”. 

B. Latar Belakang Penelitian 

 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik demokrasi, 

sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ”Melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, negara mempunyai 2 tugas yaitu tugas pembangunan dan 

tugas rutin. Terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan dengan sumber pembiayaan. 

 Peranan perpajakan dalam keuangan negara adalah sumber penerimaan dalam 

negeri. Terdiri dari penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak 

merupakan sumber penerimaan yang terbesar disamping penerimaan dari sektor migas. 

Apalagi pada masa sekarang pajak menjadi primadona (kurang lebih 60% sampai 70%) 

hasil penerimaan negara berasal dari pajak dalam membiayai pengeluaran negara 

(Anshary, 2006: 2). 

 Dengan adanya peran tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Pajak akan terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

penerimaan di sektor ini. Diharapkan pula penerimaan dari sektor pajak ini bisa 

menggeser penerimaan bukan pajak serta menggantikan pinjaman Luar Negeri. Apalagi 

penerimaan pajak di negara kita masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara 

lain.  

 Agar pelaksanaannya dapat tercapai secara maksimal maka pajak harus ditetapkan 

dalam Undang-Undang agar hak-hak Wajib Pajak terlindungi dari kesewenang-wenangan, 



juga sebaliknya negara dalam hal ini disebut fiskus atau petugas pajak yang memperoleh 

legitimasi (kewenangan) untuk memungut pajak. 

 Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan di Indonesia, 

dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Perubahan sistem ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Sistem ”Self 

Assesment” dimaksudkan bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta 

melaporkannya secara teratur yang telah dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. Dasar dari sistem Self Assesment ini adalah 

kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. 

 Namun, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa 

pelaksanaan sistem Self Assesment ini masih mengalami banyak kendala. Diantaranya 

adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah untuk mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak yang memiliki NPWP, padahal sesungguhnya mereka telah memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena pembayaran pajak tidak 

diikuti oleh imbalan atau balas jasa yang dapat dirasakan langsung secara nyata oleh 

masyarakat. 

 Untuk tetap meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah 

berupaya menggali potensi pajak. Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha mengejar 

target penerimaan pajak. Berbagai cara dan kebijakan dibuat guna pencapaian target 

tersebut. Salah satunya kebijakan penghapusan sanksi pajak, atau lebih dikenal sebagai 

Sunset Policy. Kebijakan ini diatur Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain itu, peraturan pelaksanaannya 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyampaian dan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) serta Persyaratan Wajib Pajak 



yang Dapat Diberikan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal  37A UU No. 

28 Tahun 2007 tentang KUP.  

 Sunset Policy adalah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menghapuskan sanksi 

pajak. Misalnya seorang Wajib Pajak yang tidak melaporkan membayar pajak atas 

penghasilannya di tahun sebelumnya, jika mereka melaporkan dan membayarkan 

kewajiban pajak mereka pada masa Sunset Policy, mereka tidak akan dikenai sanksi 

ataupun denda.  

 Sunset Policy merupakan kebijakan dalam rangka keterbukaan untuk melaksanakan 

kewajiban di bidang perpajakan. Sunset Policy ini ditujukan supaya orang yang belum 

punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar tergerak untuk mempunyai NPWP. Tiap 

Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy memperoleh fasilitas berupa penghapusan 

sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang 

dibayar orang pribadi atau badan yang belum memiliki NPWP dapat menikmati fasilitas 

Sunset Policy, apabila secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

 Kebijakan Sunset Policy untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang 

berpenghasilan tinggi dan punya aset yang banyak, namun tidak mempunyai NPWP. 

Secara nasional peningkatan jumlah NPWP sebesar 12 juta. Di tahun 2008 sebesar 10 juta 

dan 2 juta untuk awal tahun 2009. 

 Kebijakan tersebut di mulai awal tahun 2008 dan akan diperpanjang sampai 31 

Maret 2009. Pelaksanaan program tersebut sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak semua 

daerah berjalan sesuai dengan pemerintah. Pelaksanaan program tersebut di masyarakat 

kota sudah berjalan dengan baik karena disamping  kesadaran mereka untuk  membayar 

dan melapor pajaknya tinggi, mereka mudah untuk mendapatkan  informasi dari berbagai 

sumber (tv, internet, majalah, koran, spanduk, dsb). Berbeda dengan masyarakat desa 

disamping kepedulian mereka masih sangat rendah mereka kurang mendapatkan informasi 

tersebut. Salah satu contohnya di wilayah Sragen.  



Pelaksanaan program tersebut untuk di wilayah Sragen belum berjalan sesuai 

dengan harapan pemerintah, padahal pemerintah sudah berusaha tapi pada kenyataannya 

kesadaran masyarakat masih kurang. Sampai menjelang berakhirnya program tersebut 

penerimaan belum menunjukkan sesuai yang diharapkan. 

 Diharapkan dengan berakhirnya masa pengurusan Sunset Policy, masyarakat tetap 

patuh membayar pajak dan mengerti dengan seksama masalah pajak tersebut. Setiap 

pembayar pajak lebih peduli tentang hal ini baik seorang pegawai suatu perusahaan juga 

sebagai pengusaha. 

 Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Self Assesment System,

wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai 

Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2008: 

23). 

 NPWP sangatlah penting bagi semua Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak  yang akan 

menyetor dan melapor pajaknya harus mencantumkan NPWP karena NPWP merupakan 

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Selain itu juga untuk menjaga ketertiban 

dalam pembayaran pajak dan pengawasan perpajakan (Mardiasmo, 2008: 24). Setiap 

Wajib Pajak memiliki NPWP yang berbeda-beda dan hanya diberikan satu NPWP. 

 Berdasar uraian diatas penulis ingin mengetahui jumlah NPWP dan upaya apa saja 

yang sudah dilakukan oleh KP2KP Sragen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk mendaftar NPWP menjelang berakhirnya Sunset Policy. Untuk itu penulis 

mengambil judul ”Analisis Penerimaan Jumlah NPWP Menjelang Berakhirnya (Sunset 

Policy) di KP2KP Sragen”. 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerimaan jumlah NPWP di KP2KP Sragen menjelang berakhirnya 

Sunset Policy? 

2. Bagaimana pengaturan pendaftaran NPWP dalam peraturan perundang-undangan 

terhadap masyarakat saat ini? 

3. Motivasi apa yang menjadi dasar WP dalam mendaftar NPWP? 

4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh KP2KP Sragen dalam meningkatkan pendaftar 

NPWP? 

5. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KP2KP Sragen dalam meningkatkan   

kesadaran masyarakat dalam mendaftar NPWP? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah NPWP menjelang berakhirnya Sunset 

Policy.

2. Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan NPWP yang berlaku saat ini di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui motivasi WP dalam mendaftar NPWP. 

4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi KP2KP Sragen dalam meningkatkan 

jumlah pendaftar NPWP. 

5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KP2KP Sragen dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendaftar NPWP. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Penulis:  



Sebagai media untuk menambah wawasan dan mengetahui jumlah NPWP menjelang 

berakhirnya Sunset Policy.

2. Manfaat bagi Pemerintah 

Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk 

menambah pelayanan kepada wajib pajak. 

3. Manfaat bagi Pihak Lain 

Sebagai media untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat yang sudah memenuhi 

persyaratan dan belum memiliki NPWP untuk segera mendaftarkan diri ke kantor 

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 

dilakukan. 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu 

penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang 

ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi (Soekanto, 1981: 6). 

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh suatu hasil yang valid dan reliabel, maka 

diperlukan adanya metodologi, dimana metodologi yang berfungsi untuk memberikan 

patokan atau pedoman dalam menganalisis, mempelajari, dan memahami keadaan yang 

dihadapi peneliti dalam suatu penelitian (Soekanto, 1981: 143). 

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dimana dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai  hal 

yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang penerimaan jumlah NPWP 

menjelang berakhirnya Sunset Policy.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan suatu 

profil atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan suatu fenomena yang diteliti 



dari prspektif individual, organisasi, industri, dan prespektif lainnya (Hanitejo, 1998: 

115). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah KP2KP Sragen. 

Penelitian ini mencakup tentang perkembangan jumlah NPWP menjelang berakhirnya 

Sunset Policy, pengaturan perundang-undangan NPWP yang berlaku saat ini di 

Indonesia, motivasi Wajib Pajak dalam mendaftar NPWP, hambatan yang dihadapi 

KP2KP Sragen dalam meningkatkan jumlah pendaftar NPWP, mengetahui upaya yang 

telah dilakukan KP2KP dalam meningkatkan jumlah pendaftar NPWP. 

a. Sumber Data 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data yang 

terbagi atas berbagai macam, meliputi:  

1) Data Primer 

Data primer adalah tempat atau gudang penyimpan yang orisinil dari data 

sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti 

atau catatan resmi yang dibuat pada suatu kejadian (Nazir, 1988: 58).  

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-

catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil (Nazir, 1988: 59). 

 

b. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 1988: 211). Metode yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dan analisa data. 



Tahap pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis akan 

menggunakan empat cara yaitu: 

1) Dokumentasi 

Adalah kegiatan memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat (Nazir, 1988: 212). 

2) Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan 

sipenjawab (Nazir, 1988: 234).  

3) Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara 

mencari informasi dari literatur atau buku-buku yang lain yang berkaitan 

dengan masalah yang diangkat (Nazir, 1988: 111). 

c. Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis baik yang berupa data 

kualitatif maupun kuantitatif. Data kuantitatif  jumlah Wajib Pajak yang terdaftar 

di KP2KP. Data kualitatif berupa uraian mengenai upaya-upaya yang dilakukan 

KP2KP dalam menjaring WP beserta hambatan-hambatannya.  

 



BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Soemitro dalam Munawir, 1992: 1). 

 Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara 

yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari 

negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat 

dalam Resmi, 2007: 1). 

 Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 



3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

b. Fungsi Pajak (Waluyo, 2003: 8) 

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Artinya Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.  

2) Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan tujuan-tujuan tertentu diluar 

bidang keuangan. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2008: 7) 

1) Official Assesment System 

Adalah suatu system pemungutan yang memberi  wewenang kepada aparat 

pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

2) Self  Assesment System 

Adalah suatu system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri 

jumlah  pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur yang telah 

dibayarkan kepada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. 



3) With Holding System 

Adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga untuk memotong atau memungut  besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak 

d. Pengelompokan Pajak (Early, 2002: 39)  

1) Menurut Golongannya 

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. 

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

 

2) Menurut Sifatnya 

a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. 

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. 

3) Menurut Lembaga Pemungutannya 

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai. 



b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin 

Penangkapan Ikan di Wilayahnya. 

Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kotamadya): Pajak 

Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame, Pajak 

Anjing, dan lain-lain. 

e. Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 

Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula 

dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban 

pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak (Suandy, 2006: 81). 

Jenis Penghasilan: 

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak 

bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta 

atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya. 

2. Wajib Pajak (Mardiasmo, 2008: 21) 

a. Pengertian Wajib Pajak 



Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

1) Kewajiban WP: 

a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

b) Menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan benar. 

c) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan 

memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu 

yang telah ditetapkan. 

d) Menyelenggarakan pembukuan. 

e) Jika diperiksa, wajib: 

(1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak; 

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ ruangan guna 

memperlancar pemeriksaan; 

(3) Memberikan keterangan yang diperlukan. 

 

2) Hak Wajib Pajak: 

a) Mengajukan surat keberatan dan banding. 

b) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan 

permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan. 

c) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 



d) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta 

pembetulan surat ketetapan yang salah. 

e) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

3. NPWP  

a. Dasar Hukum 

1) UU No 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 2 ayat (1) yang berisi “Setiap Wajib 

Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri 

pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak". 

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 

objektif: persyaratan objektif adalah memiliki penghasilan yang menjadi objek 

pajak (dalam hal ini berarti di atas PTKP).  

2) Pasal 2 ayat (1) PMK nomor 20/ PMK.03/ 2008 juga menyebutkan hal yang 

sama dengan UU KUP “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak". 

Jika Masyarakat telah memenuhi kewajiban pajak secara subjektif dan 

objektif namun belum juga mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 

maka ia akan dikenakan NPWP yang diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak.  

b. Pengertian NPWP 



Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas 

atau tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan (Waluyo, 2003: 26) 



1) Fungsi NPWP (Resmi, 2007: 23) 

a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak; 

b) Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak); 

c) Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan; 

d) Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. 

2) Tempat pendaftaran NPWP  

Kantor Pelayanan pajak  yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 

Wajib Pajak (Nono, 2003: 50). 

3) Jangka waktu pendaftaran (Resmi, 2004) 

a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang menjalankan usaha: 

 Paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 

b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha: 

Apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang 

jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun. 

4) Sanksi (Mardiasmo, 2008: 25) 

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda 

paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan 

paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar; bagi orang 

yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, atau 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP yang dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

5) Penghapusan NPWP (Soemarso, 2007: 44)  

a) Wajib Pajak Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum 

berbagi, 

b) Wanita yang menikah tanpa pisah harta, 

c) Warisan yang telah selesai dibagi, 



d) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan, 

e) Bentuk Usaha Tetap yang telah kehilangan statusnya, 

f) Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai  Wajib Pajak. 

6) Format NPWP (Early, 2006: 7) 

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode Wajib 

Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. 

Formatnya adalah: XX. XXX. XXX. X-XXX. XXX

7) Pengertian Ekstensifikasi 

Berdasarkan Per-116/ PJ/ 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang 

Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana 

telah dirubah melalui Per-32/ PJ/ 2008. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, 

pemegang saham/ pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau memiliki tempat usaha di pusat 

perdagangan dan/ atau pertokoan. 

8) Pengertian Kepatuhan  

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Safri, 2003: 148). 

B. PEMBAHASAN 

1. Penerimaan Jumlah NPWP di KP2KP Sragen Menjelang Berakhirnya Sunset Policy 

a. Dasar Hukum 

 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP). 



b. Pengertian Sunset Policy 

Sunset Policy adalah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menghapuskan 

sanksi pajak. Misalnya seorang Wajib Pajak yang tidak melaporkan membayar 

pajak atas penghasilannya di tahun sebelumnya, jika mereka melaporkan dan 

membayarkan kewajiban pajak mereka pada masa Sunset Policy, mereka tidak 

akan dikenai sanksi ataupun denda.  

 



c. Jumlah WP Terdaftar di KP2KP Sragen 

WP terdaftar merupakan WP yang telah mendaftarkan diri di KP2KP dan 

kepadanya telah diberikan NPWP. Berikut disajikan tabel jumlah WP terdaftar 

yang meliputi WP Orang Pribadi dan Badan di KP2KP untuk periode 2005-Maret 

2009. 

TABEL I.1 

JUMLAH WP TERDAFTAR 2005  

SAMPAI DENGAN  MARET 2009 

WP 
terdaftar 2005 2006 2007 2008 (Jan-Mar) 2009 

WP OP 11.556 11.919 13.904 14.942 15.261 

WP Badan 1.365 1.427 1.548 1.666 1.773 

Jumlah 12.921 13.346 15.452 16.608 17.034 

Sumber: KP2KP Sragen 

Berikut disajikan grafik jumlah WP terdaftar periode 2005 sampai dengan  Maret 

2009. 
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GAMBAR II.1 

Jumlah WP Terdaftar Periode 2005-Maret 2009 

d. Penambahan WP terdaftar periode 2005-Maret 2009 



Berdasarkan data dari tabel dan grafik  II.1 Wajib Pajak terdaftar periode 2005-

Maret 2009 mengalami penambahan dari tahun ketahun. Berikut disajikan tabel 

penambahan jumlah WP terdaftar.  

TABEL II. 2 

PENAMBAHAN JUMLAH WP TERDAFTAR 

2005 SAMPAI DENGAN MARET 2009 

Tahun Jumlah WP 
Terdaftar 

Jumlah Penambahan 
WP (2005-Maret 

2009) 

Penambahan 
(%) 

2005 12.921 0 0 

2006 13.346 425 3 

2007 15.452 2.106 16 

2008 16.608 1.156 7 

Januari-Maret 
2009 17.034 426 2,6 

Perhitungan Penambahan Wajib Pajak (Aris, 1990: 72): 

 

Tahun 2005  = 0 

Tahun 2006  = 13.346 – 12.740 

 12.740 

 = 0,03

Tahun 2007  = 15.452 – 13.346 

 13.346 

 = 0,16

Tahun 2008  = 16.608 – 15.452 

Nilai Penambahan = Jumlah akhir – Jumlah awal  

 Jumlah awal 



15.452 

 = 0,07

Tahun 2009  =  17.034 – 16.608 

(Januari – Maret)   16.608 

 = 0,026

Perhitungan rasio Penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar (%) (Aris, 1990: 72): 

 

Tahun 2005   = 0 

Tahun 2006   = 0,03 x 100% 

 = 3%

Tahun 2007   = 0,16 x 100% 

 = 16%

Tahun 2008   = 0,07 x 100% 

 = 7%

Tahun 2009 (Januari-Maret)  = 0,026 x 100% 

 = 2,6%

Berikut disajikan grafik penambahan jumlah WP terdaftar periode 2005 sampai 

dengan Maret 2009. 
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GAMBAR II. 2  

Penambahan Jumlah WP Terdaftar Periode 2005-Maret 2009 

 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi penambahan 

jumlah WP terdaftar di KP2KP Sragen dari tahun 2005 menjelang berakhirnya 

Sunset Policy yang jumlahnya tidak signifikan. 

 

2. Pengaturan Pendaftaran NPWP dalam Peraturan Perundang-undangan Terhadap 

Masyarakat Saat Ini  

a. Syarat-Syarat Pendaftaran NPWP 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, atau Paspor, yang 

ditambah dengan Surat Pernyataan Tempat Tinggal/ Domisili dari instansi 

berwenang minimal kelurahan bagi orang asing. 

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, atau Paspor ditambah 

Surat Pernyataan Tempat Tinggal/ Domisili dari Instansi berwenang 

minimal kelurahan bagi orang asing; 



b) Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha atau Usaha Pekerjaan Bebas dari 

Kelurahan setempat. 

3) Wajib Pajak Badan 

a) Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan atau Surat Keterangan Penunjukan 

dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap; 

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau Paspor 

ditambah Surat Pernyataan tempat tinggal/ domisili dari yang bersangkutan 

bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif; 

c) Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha dari Kelurahan. 

Dokumen-dokumen pendaftaran tersebut di atas, dibawa ke Kantor 

Pelayanan Pajak terdekat yang wilayah kerjanya membawahi tempat Wajib 

Pajak yang bersangkutan berdomisili (sesuai dengan alamat KTP atau surat 

keterangan tempat tinggal bagi orang asing). 

Bagian di Kantor Pelayanan Pajak yang melayani pendaftaran NPWP ini 

adalah Seksi Pelayanan (di loket Tempat Pelayanan Terpadu). 

b. Tata Cara Pemberian NPWP Bagi WP  

1) Datang langsung ke KPP 

a) Wajib Pajak menyampaikan formulir permohonan pendaftaran dan 

perubahan data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada 

petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); 

b) Petugas TPT mencetak bukti penerimaan surat (BPS)/ Lembar Pengawasan 

Arus Dokumen (LPAD). BPS ini dipisahkan untuk diserahkan kepada 

Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran 

kemudian diteruskan kepada pelaksana seksi pelayanan/ pelaksana seksi 

tata usaha perpajakan (TUP); 



c) Pelaksana seksi pelayanan/ pelaksana seksi TUP merekam berkas 

pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep surat keterangan terdaftar 

(SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada kepala seksi 

pelayanan/ kepala seksi TUP. 

SKT diterbitkan dalam rangkap dua: 

(1) Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak 

(2) Lembar ke-2: untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak 

d) Kepala seksi pelayanan/ kepala seksi TUP meneliti dan menandatangani 

SKT kemudian menyerahkannya kepada pelaksana seksi pelayanan/ 

pelaksana seksi TUP. 

e) Pelaksana seksi pelayanan/ pelaksana seksi TUP menerima dokumen yang 

telah ditanda tangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, 

memisahkan SKT untuk arsip dengan SKT dan kartu NPWP yang akan 

diserahkan kepada Wajib Pajak. 

f) Pelaksana seksi pelayanan/ pelaksana seksi TUP mengarsipkan dan 

menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak. 

g) Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 (satu) jam 

sejak permohonan diterima. 

h) Kepala seksi pelayanan/ kepala seksi TUP bertanggung jawab terhadap 

terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan 

pelayanannya. 

i) Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhi, permohonan 

Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi. 

j) Dalam hal kepala seksi pelayanan/ kepala seksi TUP tidak ada tempat, 

SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP diberikan. 



k) Termasuk dalam kriteria  WP yang sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang 

memperoleh NPWP berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008. 

2) e-Registration melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak Keliling 

Diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/ PJ/ 2006 

tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP melalui Pojok Pajak. 

3) e-Registration melalui internet 

Tata  cara pemberian  NPWP dengan e-Registration melalui internet adalah 

sebagaimana diatur dalam Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-173/ PJ/ 

2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta 

pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan 

sistem e-Registration. 

3. Keuntungan WP dalam Mendaftar NPWP 

Untuk tahun 2009, bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP memiliki beberapa 

keuntungan. Keuntungan memiliki NPWP antara lain adalah: 

a. Akan mendapatkan pemotongan pajak dengan tarif normal yang besarnya lebih 

rendah jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki NPWP. Dalam Pasal 

21 ayat (5a) RUU PPh disebutkan bahwa bagi karyawan yang tidak memiliki 

NPWP akan dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dengan tarif 

20% lebih tinggi dari tarif normal. Demikian juga untuk pemotongan PPh Pasal 22 

dan PPh Pasal 23, pemotongan PPh terhadap masyarakat yang tidak memiliki 

NPWP ini akan dikenakan sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal. 

b. Selain itu, keuntungan bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP, akan 

dibebaskan dari pengenaan Fiskal Luar Negeri, jika yang bersangkutan bepergian 

ke Luar Negeri. 

4. Hambatan yang Dihadapi oleh KP2KP Sragen dalam Meningkatkan Pendaftar NPWP  



a. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya 

b. Minimnya pengetahuan para Wajib Pajak mengenai perpajakannya 

c. Waijb Pajak enggan untuk meminta penjelasan/ penyuluhan mengenai hal-hal 

yang belum diketahui berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pepajakannya. 

Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kantor pajak Wajib Pajak akan merasa dirugikan baik 

secara materiil maupun immateriil. 

 

5. Upaya yang Telah Dilakukan oleh KP2KP Sragen dalam Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat dalam Mendaftar NPWP 

a. Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak mengenai 

kewajiban mempunyai NPWP, khususnya bagi orang pribadi yang penghasilannya 

di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan  langsung dan tidak langsung kepada Wajib 

Pajak. Selain itu, KP2KP Sragen juga memasang iklan spanduk, radio, serta 

perlombaan (lomba melukis) perpajakan. 

c. Melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan di wilayah KP2KP Sragen. 

 




