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Abstrak: Pendapatan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak, pada tahun 2019 sebesar
84,4% penerimaan negara berasal dari pajak. Salah satu penunjang capaian penerimaan pajak dari
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkannya. Pelaporan wajib pajak
dilaksanakan menggunakan e-SPT, dimana wajib pajak dapat melaporkan bukti pembayaran pajak
selama satu tahun takwim. Namun wajib pajak yang telah membayar pajak, banyak yang tidak
melaporkan bukti bayarnya melalui e-SPT. Untuk itu sosialisasi pengisian e-spt wajib pajak pada
pekerja khususnya di kawasan Jababeka dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi pengisian eSPT. Sosialisasi dilakukan pada perusahaan yang memiliki pekerja yang belum melaporkan bukti
pembayaran pajak di kawasan Jababeka. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret
2020. Wajib pajak diberi pendampingan dalam pengisian si e-SPT melalui link website djp online
sampai dengan selesai. Berdasarkan data seluruh WP-OP karyawan yang terdapat di Kabupaten
Bekasi tahun 2020 sebanyak 53,8% wajib pajak melaporkan e-SPTnya. Hal ini menunjukkan
bahwa sosialisasi dan pendampingan masih perlu dilakukan sebagai salah satu cara dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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1. Pendahuluan
Pendapatan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Kementrian
Keuangan (Kemkeu), pada tahun 2019 sebesar 84,4% realisasi penerimaan pajak dapat dicapai dari
target Rp 1.577,6 triliun tercapai sebesar Rp 1.332,1 triliun (Mulyani, 2020). Terdapat beberapa
alasan tidak tercapainya target penerimaan pajak (Prastowo, 2020) yaitu:
a. Harga komoditas di tahun 2019 mengalami penurunan terutama di sektor perkebunan, migas
dan pertambangan
b. Pelemahan ekonomi global yang berimbas pada merosotnya penerimaan PPN impor.
c. Banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah, seperti halnya tax holiday, tax allowance,
kenaikan PTKP, kenaikan threshold hunian mewah dan percepatan restitusi.
d. Pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal
e. Tahun 2019 merupakan tahun politik, menyebabkan tertundanya pemungutan pajak beberapa
sektor seperti e-commerce.
Diantara alasan tidak tercapainya target pajak yaitu pemanfaatan data dan informasi yang
belum optimal terkait penggunaan e-filing untuk penyampaian e-SPT tahunan wajib pajak.
Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi pihak pajak terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP)
dalam menaggulanginya.
Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak secara nasional DJP Kanwil II Jabar telah
berkontribusi di kisaran 3,42%. Penerimaan terbesar berasal dari KPP Cikarang Selatan (Rustini,
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2020). Adapun Jenis pajak yang berkontribusi yaitu PPN Impor (23,57%), PPN dalam negeri
(22,22%), dan PPh Pasal 21 (17,86%). Sementara industri pengolahan menjadi sektor yang
berkontribusi paling besar yakni 64,16 persen, lalu perdagangan besar dan eceran (12,92%),
konstruksi industri pengolahan (4,88%), dan real estate (4,38%).
Peningkatan kontribusi tersebut ditandai dengan rasio kepatuhan wajib pajak dalam
menyampaikan SPT tahunan yang disampaikan secara daring (e-filing) telah melebihi target yang
telah ditentukan yaitu 317.714 SPT dari target 275.649 SPT atau 137%, namun untuk kepatuhan
secara keseluruhan baik daring maupun manual masih perlu ditingkatkan karena masih dibawah
rata-rata nasional dan tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya (pajak.go.id, 2020).
DJP Kanwil II Jabar selaku fiskus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan
beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara
sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik. Fiskus melakukan
upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan
pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan
aktif adalah upaya law enforcement, law enforcement merupakan salah satu bentuk penagihan
pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk Account
Representative (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya
penggalian pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak adalah
melalui aktivitas himbauan/sosialisasi.
DJP Kanwil II Jabar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib
pajak melalui sosialisasi dan himbauan serta menunjuk Account Representative (AR) dalam rangka
melakukan fungsi pengawasan serta konsultasi mengenai pajak (Darmayanti & Rahayu, 2017).
Salah satu kegiatan sosialisasi mengenai pemnfaatan e-filling dilakukan melalui program relawan
pajak. Konsep Relawan Pajak mengadopsi model sejenis yang telah dilaksanakan di Amerika
Serikat dengan nama VITA (Volunteer Income Tax Assistance) dan TCE (Tax Counseling for the
Elderly) (Muamarah & Wijaya, 2019).
Program relawan pajak yang diadakan oleh DJP bekerjasama dengan institusi pendidikan
di sekitar wilayah DJP, Universitas Pelita Bangsa (UPB) merupakan salah satu institusi pendidikan
yang bekerjasama dengan DJP Kanwil II Jabar melalui Tax Center UPB. Team relawan merupakan
mahasiswa dan dosen pembimbing yang melakukan pendampingan dalam pengisian SPT tahunan
wajib pajak orang pribadi.
Wilayah Cikarang Selatan merupakan wilayah kawasan industri Jababeka yang menjadi
pusat industri terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, pertumbuhan penduduk yang berasal dari luar
daerah untuk mencari pekerjaan di kawasan ini membuat wajib pajak orang pribadi yang
bertambah atau berganti setiap tahunnya.
Wajib pajak orang pribadi (WP-OP) yang baru mendapat pekerjaan ini yang biasanya
belum pernah melakukan pelaporan e-SPT. Maka sosialisasi atas pengisian e-SPT terus dilakukan
setiap tahunnya dengan melibatkan team relawan. Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan
pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan pengelolaan pajak yang dapat dirasakan oleh
masyarakat (Suryarini, Solikhah, & Hajawiyah, 2019). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya pajak KPP Cikarang Selatan yang
merupakan kontributor terbesar atas penerimaan pajak di wilayah Jawa Barat.
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2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui dua tahap yaitu:
a. Tahap Persiapan, pada tahap ini pihak DJP memberikan jadwal sosialisasi kepada seluruh team
PKM UPB dalam melaksanakan kegiatan di lapangan (perusahan yang ditunjuk). Selain itu
tahap pelatihan kepada relawan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
b.

Gambar 1: Pelatihan Relawan Pajak
c. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini seluruh team baik pihak DJP dan team PKM UPB
menunjungi perusahaan dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak
secara langsung atau face to face. Pada pelaksanaan akan diketahui kendala yang dihadapi wajib
pajak serta penanganannya.

3. Hasil dan Pembahasan
Program relawan pajak DJP Kanwil II Jabar dan Universitas Pelita Bangsa dilaksanakan
selama bulan Februari – Maret 2020. Adapun tempat yang dikunjungi adalah perusahaanperusahaan yang bertempat di kawasan industri Jababeka Wilayah KPP Cikarang Selatan.
Tabel 1
Jadwal Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian dan Pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2019
melalui Pemberi Kerja
No

Tanggal

Nama Perusahaan

Jumlah WP

1

11 – 17 Februari 2020

Mitsubishi Motor Krama Yuda

126

2

13 Februari 2020

Precision Tools Service Indonesia

22

3

14 Februari – 10 Maret 2020

KPP Cikarang Selatan

349

4

18 Februari 2020

Estika Tata Tiara Tbk

45

5

27 Februari 2020

Menara Terus Makmur

20

6

04 Maret 2020

Meg Milk Snow Brand Indonesia

44
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Total

606

Dari hasil pelaksanaan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi atas penyampaian
SPT tahunan yang dilakukan relawan pajak, sebanyak 606 telah didampingi dan melaporkan SPT
masanya.
Dalam pelaksanaan pengisian terdapat berbagai kendala diantaranya:
a. WP-OP yang baru bekerja belum memiliki efin, sehingga pada saat pengisian mereka wajib
membuat efin terlebih dahulu.
b. WP-OP yang sudah pernah melakukan pengisian e-SPT lupa password, sehingga mereka harus
melakukan registrasi ulang atas lupa password.
c. WP-OP yang sudah berumur rata-rata diatas 50 tahun, pendampingan dilakukan secara intensif
karena kurangnya pemahaman mengenai teknologi.
d. Jaringan internet sering mengalami kendala dikarenakan sinyal. Namun terkadang sistem online
pusat juga bermasalah. Jika terjadi hal tersebut, maka WP-OP akan melaporkan e-SPT nya
secara manual melalui e-filling manual yang dapat didownload dari website djp.online.
Setelah pelaksanaan pengisian e-SPT bagi WP-OP yang kurang bayar disarankan agar
melakukan pembayaran melalui e-billing. Namun berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan ratarata WP-OP menggunakan formulir 1770 S dan 1770 SS. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan
pajak atas PPh WP-OP mengalami peningkatan di kawasan industri Jababeka terutama wilayah
Cikarang Selatan. Berikut hasil kegiatan pendampingan pengisian SPT:

Gambar 2. Data WP-OP
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Gambar 3. Sosialisasi dan pengisian e-SPT WP-OP
Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi terdapat 291.623 orang pribadi karyawan terdaftar
wajib menyampaikan SPT, dan realisasi penyampaian SPT sejumlah 156.923 orang, hal ini
menunjukkan bahwa sebesar 53,8% WP-OP yang patuh dalam menyampaikan SPT dari target
sebesar 62,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan masih perlu diupayakan
dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT.

4. Kesimpulan
Sosialisasi tata cara pengisian dan pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2019 melalui
Pemberi Kerja di wilayah Cikarang Selatan dilakukan melalui progran relawan pajak. WP-OP
dibantu oleh relawan pajak melakukan pengisian e-filling untuk kemudian melaporkannya ke
dalam e-SPT. Pengisian e-filling dilakukan secara online namun pendampingan dilakukan face to
face (tatap muka). Terdapat 606 WP-OP yang diberi pendampingan atas pengisian SPT PPh
dengan menggunakan formulir 1770 S dan 1770 SS. Saran atas kegiatan PKM yang telah
dilakukan, untuk selanjutnya diharapkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dilakukan
dengan lebih intensif sehingga kepatuhan WP-OP dapat terwujud. Untuk meningkatkan kesadaran
wajib pajak agar WP membayar pajak dan melaporkannya, diharapkan sistem pelayanan
ditingkatkan serta sistem online tidak banyak mengalami kendala terutama pada periode waktu
pelaopran pajak tahunan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada DJP Kanwil II Jabar yaitu
Bapak Yoyok, Bapak Badar, dan semua pihak dari DJP Kanwil II Jabar yang turut serta dalam
pelaksanaan PKM. Serta tak lupa kami sampaikan kepada ketua LPPM yang telah banyak
membantu yaitu Ibu Dr. Retno Purwani Setyaningrum, S.E.,M.M. Kepada Rektorat dan
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Jajarannya, kepada rekan sejawat dan mahasiswa selaku relawan. Serta semua pihak yang telah
membantu terlaksananya kegiatan PKM dan Relawan pajak.
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