
Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT) di KP2KP Toboali

?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP

Toboali prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT) yaitu dengan Aktivasi

e-fin, Registrasi, Aktivasi, Buat SPT online, Meminta kode verifikasi atau

tanda tangan digital, lalu mengirim SPT berdasarkan peraturan PER-

39/PJ/2011 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi

wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara

e-filing.

2. Apa saja kriteria wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP

Toboali yang menjadi kriteria wajib pajak dalam melaporkan SPT yaitu

terdapat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban

Penyampaian Surat Pembeitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui E-filing yaitu wajib pajak

yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), aparatur sipil negara

(ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia

(Polri), penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dibawah penghasilan Rp

1.000.000,- diwajibkan untuk melaporkan surat pemberitahaun (SPT)

tahunan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di atas penghasilan Rp



1.000.000,- wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan

membayar pajak.

3. Hambatan apa saja ketika KP2KP Toboali dalam menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT) kepada wajib pajak dalam menggunakan e-filing ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP

Toboali hambatan KP2KP Toboali dalam menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT) kepada wajib yaitu, ajib pajak tidak mempunyai e-mail,

wajib pajak yang sudah mempunyai e-mail tetapi lupa kata kunci, wajib pajak

sulit menggunakan komputer, sebagian wajib pajak belum paham dengan

prosedur penggunaan e-filing karena harus mempunyai e-fin terlebih dahulu,

pelayananan di KP2KP Toboali tidak offline dan tidak down jadi pelayanan

masih berjalan seperti biasa, pelaporan secara online dilakukan saat malam

atau tengah malam, sebagian besar wajib pajak mengeluhkan kesulitan

mengakses e-filing pada perangkat dengan sistem operasi android yang

menjadi terobosan baru atau alternatif  lain cara pelaporan surat

pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), sebagian kecil wajiib

pajak lebih nyaman mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT)

secara manual daripada via internet sebaliknya sebagian besar lebih nyaman

menggunakan sistem e-filing, masih ada kekhawatiran wajib pajak

menggunakan e-filing saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dalam

jumlah banyak, permasalahan utama jika sewaktu-waktu internet mengalami

eror atau down sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di

database Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



4. Kelebihan dan kekurangan apa saja ketika wajib pajak menggunakan e-filing

?

Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Toboali

adapun kelebihan wajib pajak dalam menggunakan e-filing yaitu dapat

dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari

dalam seminggu, keamanan data terjamin karena adanya e-FIN dan digital

certificate yang mengenkripsi (mengacak) data selama proses pengiriman ke

DJP, lebih efisien, lebih akurat dan hemat biaya. Sedangkan kekurangan wajib

pajak pada saat menggunakan sistem e-filing yaitu kurangnya pengetahuan

masyarakat terhadap modernisasi perpajakan, masyarakat yang belum paham

akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak baru

yang masih awam dengan perpajakan, dan masalah jaringan internet yang

menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat, wajib pajak

yang menggunakan aplikasi e-filing juga masih diwajibkan menyampaikan

induk surat pemberitahuan(SPT) secara manual karena belum adanya aturan

telematika tentang keabsahan tanda tangan digital.

5. Siapa sajakah yang menjadi subjek dan objek pajak ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP

Toboali subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai

satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat



dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

6. Apa saja solusi jika wajib pajak tidak paham dalam menggunakan e-filing ?

Solusi jika wajib pajak tidak paham dalam menggunakan e-filing yaitu

Direktorat Jenderal Pajak menambah bandwidth diseluruh KP2KP agar wajib

pajak tidak lagi mengalami hambatan saat peaporan SPT melalui e-filing

selain itu juga DJP gencar melakukan sosialisasi cara pengisian surat

pemberitahuan (SPT) melalui e-filing ke satuan kerja yang mencetuskan

jumlah karyawan yang banyak, dan mensosialisasikan selain cara pengisian

surat pemberitahuan (SPT) elektronik, kalaupun mengisinya sendiri sudah

ada di video tutorial dan jika masih sulit maka datang langsung ke kantor

KP2KP.

7. Sanksi apa saja jika wajib pajak tidak melaporkan atau menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT) ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana KP2KP

Toboali sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan atau menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT) yaitu dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi

pidana. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu

perpanjangan dapat diterbitkan surat teguran. Dalam rangka pembinaan

terhadap wajib pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditemukan

ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan, terhadap wajib pajak yang

bersangkutan dapat diberikan surat teguran.



8. Upaya apa saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan

menggunakan e-filing ?

Upaya KP2KP Toboali dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yaitu sosialisasi intensif mengenai

e-filing, perbaikan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, perluasan

kerjasama penyedia jasa aplikasi atau application system provider (ASP),

peningkatan antusiasme wajib pajak, dukungan dalam bentuk peraturan.

9. Mengapa sistem e-filing pada saat ini begitu diterapkan dalam pengisian surat

pemberitahuan (SPT) ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP

Toboali e-filing begitu diterapkan dalam pengisian surat pemberitahuan

karena dengan menggunakan sistem ini wajib pajak dapat lebih mudah

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan wajib pajak dapat

menyampaikan atau melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun dengan

dukungan jaringan internet.
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Lampiran Gambar Hasil Penelitian di KP2KP Toboali











Lampiran Gambar: KP2KP Saat Sosialisasi ke Satuan Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Gambar I. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan

Gambar II. Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bangka Selatan



Gambar III. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan

Gambar IV. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan



Gambar. V Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan

Gambar. VI Istri Bupati Bangka Selatan Ibu Ekawati Justiar Noer

Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Toboali
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