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BAB V 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitian akan disajikan berdasarkan yang peneliti temukan di lapangan saat 

penelitian berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian 

tersebut yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang 

pajak penghasilan (studi pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak 

Pratama(KPP) Tanjung Karang Bandar Lampung). 

 

Sebagai langkah dalam penyajian data, maka peneliti pada tahap ini akan 

menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian 

berlangsung, selanjutnya hasil temuan di lapangan akan disesuaikan dengan 

rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan 

memfokuskan pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  

Tentang Pajak Penghasilan (studi pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak 

Pratama (KPP) Tanjung Karang Bandar  Lampung) yang dideskripsikan sebagai 

berikut: 
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A. Deskripsi Hasil Penelitian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan (studi pada UMKM yang 

terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Tanjung Karang Bandar 

Lampung 

 

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi program 

dalam penelitian ini,  menggunakan Model Implementasi George Edward III yang 

mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan stuktur birokrasi. 

a. Komunikasi  

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah 

kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi. 

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kenijakan 

PP46 ini dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak KPP 

Tanjung Karang untuk melakukan sosialisasi kepada UMKM tentang adanya 

peraturan perpajakan yang baru yaitu PP46 agar UMKM dapat berkomunikasi 

langsung terhadap pelaksana PP46  ini. 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting 

yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan 

konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar 

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar 

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan 

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang 

terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi 

menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak 
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menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak 

terkait. 

Dimensi komunikasi dalam Implementasi PP46 amat ditentukan dari beberapa 

unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media 

yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi 

komunikasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

1) Transmisi 

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. 

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang 

baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi 

dalam implementasi kebijakan perpajakan pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepada instansi 

pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Transmisi pada 

PP46 dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana 

kebijakan PP46 dan UMKM, dapat diketahui bahwa dari tranmisi atau 

penyampaian informasi mengenai PP46 sebagai berikut : 
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Bapak Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI KPP Tanjung Karang Kota 

Bandar Lampung), menjelaskan bahwa : 

“pemberian informasi kebijakan PP46 dilakukan dengan cara sosialisasi 

langsung dan tidak langsung seperti leaflet, hal ini dilakukan agar 

masyarakat khususnya UMKM dapat mengetahui kebijakan perpajakan 

ini, untuk sosialisasi langsung ditujukan agar masyarakat secara langsung 

berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan PP46, pertemuan dengan 

masyarakat terjadwal dan atas kesepakatan antara Kepala KPP Tanjung 

Karang Kota Bandar Lampung melalui Kepala Subbagian Umum dan 

Kepala Seksi PDI KPP Tanjung Karang Kota Bandar Lampung setelah 

waktu disepakati maka pegawai bagian Ekstensifikasi dari KPP Kota 

Bandar Lampung memberikan penjelasan mengenai prosedur, syarat 

syarat serta hal lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan PP46, 

sosialisasi ini sampai sekarang konsisten dilaksanakan karena setiap WP 

yang baru terdaftar pasti diberikan sosialisasi tentang PP46” (wawancara 

tanggal 7 Februari 2015) 

 

Membenarkan pernyataan Pak Solikhun, Bapak Pandu Satyo Wicaksono (selaku 

Pegawai Bagian Pengawasan dan Konsultan KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), beliau mengatakan bahwa : 

“Sosialisasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung agar 

pemberian informasi dapat diterima secara jelas kepada masyarakat 

khususnya UMKM. sosialisasi sangat penting dilakukan agar masyarakat 

khususnya UMKM mengerti peraturan pajak terbaru baik mengenai 

pelaporan atau pembayarannya” (wawancara tanggal 7 Februari 2015) 

 

Bapak Agung Prayogo (selaku Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Pelayanan), 

mengatakan bahwa :  

“Untuk memberitahu adanya peraturan yang baru PP46 ini kami 

mendatangi langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi khususnya 

UMKM atau bisa WP yang diundang ke kantor untuk diberi penjelasan 

mengenai PP46 (wawancara tanggal 17 Februari 2015) 

 

Ibu Heny (pemilik toko baju yang berada di Simpur lantai 2), beliau menjelaskan 

bahwa : 

“pihak KPP Tanjung Karang memang pernah melakukan sosialisasi 

tentang peraturan perpajakan yang baru yaitu PP46 dengan mendatangi 

toko milik saya, namun sosialisasi ini tidak begitu sering 

dilakukan.”(wawancara tanggal 10 Februari 2015) 
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Bapak Arif (pemilik bengkel dari Jalan Raden Intan,Tanjung Karang ), beliau 

menjelaskan bahwa :  

“penyampaian informasi peraturan perpajakan PP46 ini dilakukan dengan 

cara sosialisasi, dengan adanya sosialisasi ini saya dapat mengetahui syarat 

dan ketentuan yang berlaku dan dapat menilai apabila terjadi hal-hal yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”(wawancara tanggal 13 

Februari 2015) 

 

Ibu Hesty Triwahyuni (pemilik toko klontong dari jalan imam bonjol no.129 

Tanjung Karang Barat) beliau mengatakan bahwa : 

 “penyampaian informasi peraturan perpajakan yang baru yaitu PP46 

belum pernah disampaikan oleh pegawai KPP Tanjung Karang dengan 

mendatangi toko ini, jadi saya tidak tahu jika ada kebijakan perpajakan 

yang baru”( wawancara tanggal 16 Februari 2015) 

 

Ibu Tuty Suryaningsih (pemilik toko baju di Bambu Kuning) beliau mengatakan 

bahwa : 

 “peraturan perpajakan yang baru yaitu PP46 pernah disampaikan oleh 

pegawai KPP Tanjung Karang dengan mendatangi toko ini, dengan 

membagikan leaflet dan menjelaskan maksud juga tujuan PP46 itu”( 

wawancara tanggal 13 Februari 2015) 

 

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian 

informasi dilakukan oleh pihak KPP Tanjung Karang kepada sasaran kebijakan 

berjalan dengan baik dan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi adalah untuk 

memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, 

agar masyarakat khususnya UMKM dapat mengerti peraturan perpajakan yang 

baru yaitu PP46 baik mengenai pelaporan maupun pembayarannya. Pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan PP46 ada yang dilakukan secara langsung yaitu dengan 

bertatap muka langsung antara pegawai KPP Tanjung Karang dengan masyarakat 

yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaan sosialisasi tidak langsung yaitu dengan 
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menggunakan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat khususnya UMKM di 

Bandar Lampung. 

        Gambar 5.1 Sosialisasi yang dilakukan pegawai KPP Tanjung Karang 

 

Sumber : KPP Tanjung Karang Bandar Lampung 

Gambar di atas menunjukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat 

pelaksana. Dalam proses pelaksanaannya sosialisasi ini mendatangi toko-toko 

yang terlibat dalam PP46 dan membagi-bagikan leaflet kepada setiap pemilik 

toko. Selanjutnya tujuan sosialisasi untuk memberitahukan kepada pemilik toko 

bahwa adanya peraturan pajak terbaru yaitu PP46 tentang pajak penghasilan atas 

bruto tertentu. diharapkan melalui kegiatan sosialisasi tersebut dapat 

meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik UMKM 

dalam kewajiban perpajakannya. 
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2) Kejelasan 

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:151) komunikasi yang diterima oleh 

pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak 

membingungkan  atau tidak ambigu. Dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan 

PP46, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat 

dimengerti maka dalam tata cara  teknis menerangkan. terdapat dua metode 

sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media cetak. sosialisasi 

langsung disampaikan oleh pihak KPP Tanjung Karang kepada kelompok 

masyarakat secara lisan di lokasi melalui tatap muka.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana 

kebijakan PP46, dapat diketahui bahwa dari kejelasan penyampaian kebijakan 

PP46 sebagai berikut: 

 

Bapak Fahrurrozi. (Kepala Subbagian Umum KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), beliau menjelaskan bahwa : 

”Untuk kejelasan penyampaian kebijakan PP46 ini selain sosialisasi 

langsung ke masyarakat, penggunaan media dalam rangka pelaksanaan 

PP46 di kota Bandar Lampung ini amat penting dan efisien dengan adanya 

leaflet, media cetak serta media elektronik.”(wawancara tanggal 7 Februari 

2015) 

 

Bapak Agung Prayogo (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Pelayanan Kota 

Bandar Lampung) beliau mengatakan bahwa : 

“agar dapat diterima penyampaian dengan jelas kami pihak KPP Tanjung 

Karang telah mensolisasikan kebijakan ini lewat media koran agar 

masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini dari daerah nya dapat 

mengetahui adanya kebijakan PP46 ini, kami juga memberikan 

penjelasan kepada setiap WP yang datang ke kantor tentang bagaimana 

pembayaran dengan PP46 ” (wawancara tanggal 17 Februari 2015) 
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Bapak Adimas Risky Surya (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Ekstensifikasi) 

beliau mengatakan bahwa :  

“Agar penyampaian dapat diterima dengan jelas kemasyarakat kami juga 

menyampaikan informasi ke masyarakat yang belum mengetahui 

kebijakan ini lewat media agar mengetahui program ini, selain itu setiap 

masyarakat yang baru membuat NPWP kami memberikan sosialisasi 

personal. PP46 ini juga berdampak baik pada UMKM karena lebih mudah 

proses perhitungan pajaknya”(wawancara tanggal 17 Februari 2015) 

 

Bapak Rasyid (selaku Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Eksistensi), beliau 

mengatakan bahwa :  

“Untuk kejelasan kebijakan ini sudah sangat jelas dan kami terus 

bersosialisasi mengenai kebijakan PP46 ini ke masyarakat khususnya 

UMKM agar mereka mengerti tentang PP46 mengenai cara 

pembayarannya yaitu bisa melalui kantor pos, bank atau lewat ATM 

”(wawancara tanggal 17 Februari 2015) 

 

 

Dengan adanya media tersebut sangatlah membantu bagi masyarakat yang 

membutuhkan informasi, menurut petunjuk teknis, sosialisasi tidak langsung 

merupakan penyampaian informasi melalui media cetak dan media elektronik, 

melalui sosialisasi tidak langsung ini masyarakat diharapkan dapat memahami 

peraturan perpajakan terbaru yaitu PP46 serta dapat mengerti baik mengenai 

pelaporan maupun pembayarannya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, beberapa informan masyarakat 

menyebutkan bahwa leaflet media utama yang digunakan pihak KPP Tanjung 

karang untuk menyampaikan sosialisasi, di antaranya seperti yang dituturkan oleh 

informan yaitu Bapak Ahyaruddin  (Pemilik Toko Baju Anak-Anak di Simpur 

lantai2) mengenai bagaimana informasi masyarakat tentang PP46 mengatakan 

bahwa : 
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“Pada saat sosialisasi pegawai KPP Tanjung Karang menjelaskan yang 

berhubungan dengan kebijakan perpajakan terbaru yaitu PP46  seperti 

sasaran kebijakan dan cara penghitungan serta pembayarannya.” 

(wawancara tanggal 13 Februari 2015) 

 

Ibu Siti Fatimah (pemilik toko baju busana muslim di Bambu Kuning) 

mengatakan bahwa : 

 

“Pada saat sosialisasi pegawai KPP Tanjung Karang membagikan leaflet 

mengenai PP46  lalu menjelaskan tentang mudahnya pengadministrasian 

bagi WP UMKM karena tarif pajak hanya 1% dari penghasilan serta 

pembayarannya yang juga dipermudah bisa menggunakan ATM an bisa 

juga melalui kantor pos .”(wawancara tanggal 13 februari 2015) 

 

 

Ibu Heny (pemilik toko baju yang berada di Simpur lantai 2), beliau menjelaskan 

bahwa : 

“Saat sosialisasi pihak KPP Tanjung Karang memberikan leaflet, 

penjelasan mengenai PP46 ini sudah cukup jelas disampaikan saat 

sosialisasi, perhitungannya pun cukup jelas dan cara pembayarannya 

sekarang lebih mudah karena sudah bisa menggunakan ATM dan bisa 

lewat pos” (wawancara tanggal 10 Februari 2015)  

 

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian masyarakat sudah 

mengetahui tentang kebijakan perpajakan terbaru yaitu PP46 yang dilakukan oleh 

KPP Tanjung Karang Bandar Lampung. Informasi yang didapatkan oleh 

masyarakat yang melaksanakan PP46 adalah tentang kejelasan PP46 itu sendiri 

seperti tentang mudahnya pengadministrasian bagi WP UMKM, sasaran 

kebijakan, cara perhitungan dan pembayarannya, sehingga informasi yang 

didapatkan masyarakat sudah cukup jelas dan tidak membingungkan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dalam mewujudkan PP46 untuk 

penyampaian informasi dengan baik kepada masyarakat diperlukan adanya media 

yang tepat, baik berupa media cetak maupun media eletronik baik berupa koran, 

internet, brosur, leaflet dan sebagainya yang mana didalam mengkomunikasikan 
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lewat berbagai media tersebut dapat memberi informasi pada masyarakat 

khususnya UMKM bahwa pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan 

salah satu pemasukan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, 

dimana salah satu penyumbang pajak terbesar yaitu dari UMKM. 

  

3) Konsistensi 

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), perintah yang diberikan dalam 

pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau 

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi dalam 

implementasi PP46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas bruto tertentu. 

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi  yang dilakukan oleh KPP Tanjung Karang 

Kota Bandar Lampung secara konsisten menjelaskan kepada masyarakat tentang 

kebijakan perpajakan yang baru yaitu PP46. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

kepada sumber data yaitu pegawai KPP Tanjung karang yang bersangkutan dan 

pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa dari peryataan mengenai siapa yang 

menyampaikan informasi mengenai kebijakan PP46 sebagai berikut : 

Bapak Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI KPP Tanjung Karang Kota 

Bandar Lampung), menjelaskan bahwa : 

“informasi mengenai PP46 disampaikan oleh pegawai yang terkait 

langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu pegawai bagian 

ekstensifikasi. Bahwa penyampai informasi tentang kebijakan PP46 para 

pegawai yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat khususnya 

UMKM dengan memberikan leaflet dan menjelaskan pada masyarakat apa 

itu PP 46 tahun 2013 sehingga diharapkan dapat secara jelas di mengerti 

oleh masyarakat tentang bagaimana maksud dan tujuan PP46 

tersebut.”(wawancara tanggal 7 Februari 2015) 
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Bapak Adimas Risky Surya (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Ekstensifikasi) 

beliau mengatakan bahwa :  

 “Kami memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 

dengan memberikan leaflet dan juga menjelaskan agar masyarakat mudah 

memahami. Namun karena jumlah SDM yang tersedia kurang memadai, 

maka sosialisasi belum rutin dilakukan dan belum maksimal”(wawancara 

tanggal 17 Februari 2015) 

 

Bapak Pandu Satyo Wicaksono (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian 

Pengawasan dan Konsultasi), beliau mengatakan bahwa :  

“pegawai bagian ekstensifikasi lah menyampaikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kebijakan PP46 kepada masyarakat khususnya 

UMKM, dari hal sasaran kebijakan, pelaporan, dan pembayaran 

”(wawancara tanggal 7 Februari 2015) 

 

Bapak Ahyaruddin  (Pemilik Toko Baju Anak-Anak di Simpur lantai2 ) beliau 

mengatakan bahwa : 

“Pihak KPP Tanjung Karang sebagai fasilitator” (wawancara tanggal 13 

Februari  2015) 

 

Ibu Heny (pemilik toko baju yang berada di Simpur lantai 2), beliau menjelaskan 

bahwa : 

 “Sosialisasi memang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, namun  

  Sayangnya sosialisasi tidak rutin dilakukan, sehingga masih ada beberapa  

UMKM yang belum mengetahui adanya PP46” (wawancara tanggal 10  

Februari 2015) 

 

Ibu Tuty Suryaningsih (pemilik toko baju di Bambu Kuning) beliau mengatakan 

bahwa : 

 “Saya memang pernah mendapatkan sosialisasi dari KPP Tanjung Karang 

Bandar Lampung tentang PP46, pada saat itu saya diberikan penjelasan 

mengenai pembayaran pajak yang sudah bisa dilakukan melalui ATM 

serta cara perhitungannya. Namun sayangnya sosialisasi tersebut jarang 

dilakukan.”( wawancara tanggal 13 Februari 2015) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pemberian 

informasi kebijakan PP46 belum dilakukan secara konsisten, sosialisasi belum 

dilakukan secara rutin oleh  pegawai  dari KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung yang ditunjuk sesuai tupoksi dari pihak KPP Tanjung Karang Kota 

Bandar Lampung yakni pegawai bagian ekstensifikasi. Selain itu, belum adanya 

konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai bagian 

ekstensifikasi KPP Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Juga terlihat dari 

jadwal sosialisasi yang tidak pasti setiap bulannya.. Maka dapat disimpulkan hal 

ini belum sesuai dengan apa yang dikatakan Edward bahwa komunikasi suatu 

kebijakan  harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. 

b. Sumber Daya  

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward 

III dalam Winarno (2012:184) mengemukakan bahwa sumber-sumber dapat 

merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Perintah-

perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, 

tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak 

efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia, 

informasi, kewenangan, dan fasilitas  yang diperlukan untuk menerjemah usul-

usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang 

dijabarkan sebagai berikut : 
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1) Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam 

pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan 

efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan 

dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi  PP46 membutuhkan 

sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam 

melaksanakan program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai 

bagian ekstensifikasi KPP Tanjung Karang. 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber 

daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya 

manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi 

di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia 

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa 

sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi 

kebijakan akan berjalan lambat. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang mendukung dalam Implementasi 

PP46 pada UMKM di Bandar Lampung, baik secara administratif maupun secara 

teknis. Sumber daya Manusia dalam PP46 pada UMKM di Bandar Lampung, 

yaitu : 

Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung 

Pegawai yang bertugas dalam implementasi kebijakan perpajakan PP46 pada 

UMKM di Bandar Lampung adalah : 
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a. Kepala Seksi PDI  

b. Kepala sub bagian Umum 

c. Pegawai bagian Ekstensifikasi (7 orang) 

d. Pegawai bagian Pelayanan (5 orang) 

e. Pegawai bagian Pengawasan dan Konsultasi (3 orang) 

Terkait sumber daya manusia, Bapak Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI 

KPP Tanjung Karang Kota Bandar Lampung), menjelaskan bahwa : 

“Dalam hal sumber daya manusia terkait pelaksanaan kebijakan PP46 di 

KPP Tanjung Karang Bandar Lampung terdapat 7 orang pegawai bagian 

ekstensifikasi yang menangani sebanyak 3618 UMKM yang terdaftar, 

jumlah tersebut belum dapat dikatakan cukup, sehingga kami sering 

meminta bantuan kepada pegawai bagian pelayanan dan pegawai bagian 

pengawasan dan konsultasi untuk membantu.“(wawancara tanggal 7 

Februari 2015) 

 

Bapak Fahrurrozi. (Kepala Subbagian Umum KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), beliau menjelaskan bahwa : 

“ terkait sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi PP46 ini memang 

kurang,saat ini kami hanya memiliki 7 orang pegawai bagian ektensifikasi 

yang seharusnya 15-20 orang agar sosialisasi yang dilakukan lebih 

maksimal.”(wawancara tanggal 7 Februari 2015)   

 

Bapak Pandu Satyo Wicaksono (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian 

Pengawasan dan Konsultasi), beliau mengatakan bahwa :  

“terkait jumlah sumber daya memang saya akui belum memadai, namun 

terkait kualitas dapat dikatakan sudah cukup, karena merea sudah sering 

mengikuti pelatihan mengenai PP46 ”(wawancara tanggal 7 Februari 

2015) 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas diketahui bahwa dalam kebijakan 

PP46, sumber daya manusia implementornya belum memadai dalam menjalankan 

proses-proses yang seharusnya dilaksanakan guna menyampaikan isi dari 
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kebijakan PP46. Kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam upaya 

implementor menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, 

dimana terlihat bahwa implementor kekurangan sumber daya manusia dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak 

akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 

yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah 

faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, 

kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 

 

2) Informasi  

Menurut Edward III dalam Agustino (2012 :151) informasi dalam implementasi 

kebijakan, mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk 

melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana 

terhadap peratuan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor 

harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan 

kebijakaan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga menjadi faktor penting 

dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait 

bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang 

berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan 

yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. 



68 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana 

kebijakan PP46, dapat diketahui bahwa dari informasi kebijakan PP46 sebagai 

berikut. Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI KPP Tanjung Karang Kota 

Bandar Lampung), menjelaskan bahwa : 

“Informasi yang kami berikan saat pelaksanaan sosialisasi adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PP46) tentang pajak penghasilan atas 

bruto tertentu, kemudian informasi tentang maksud dan tujuan PP46 serta  

pelaporan dan pembayaran yang berkaitan dengan PP46. ”(wawancara 

tanggal 7 Februari 2015) 

  

Bapak Fahrurrozi. (Kepala Subbagian Umum KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), beliau menjelaskan bahwa : 

“Informasi yang kami berikan pada saat sosialisasi adalah mengenai 

bagaimana maksud dan tujuan dari PP46 itu sendiri.”(wawancara tanggal 7 

Februari 2015) 

 

Bapak Pandu Satyo Wicaksono (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian 

Pengawasan dan Konsultasi), beliau mengatakan bahwa :  

“Informasi yang kami berikan pada saat sosialisasi adalah bagaimana 

pelaporan dan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan PP46 tahun 

2013.”(wawancara tanggal 7 Februari 2015) 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi dalam 

Implementasi Kebijakan PP46 sudah cukup memadai sebagai bahan acuan 

pelaksanaan kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan 

PP46 yaitu informasi bagaimana maksud dan tujuan kebijakan, informasi tentang  

pelaporan dan pembayaran yang sesuai dengan PP46, serta tentang koordinasi 

antara aparat pelaksana kebijakan. Informasi tentang kebijakan harus jelas, 

sehingga para pegawai pelaksana kebijakan tahu apa yang akan mereka lakukan 

dan tahu apakah masyarakat yang terlibat tahu tentang kebijakan ini. 
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3) Kewenangan  

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152) wewenang pada umumnya 

kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan 

merupakan otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, 

maka kekuatan para impelementor di mata publik tidak legimitasi, sehingga dapat 

mengagalkan proses implementasi kebijakan, Tetapi dalam konteks yang lain 

ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam 

melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan 

dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan 

menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi 

kepentingannya atau demi kepentingan kelompoknya. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana PP46 pada UMKM, dapat 

diketahui bahwa dari kewenangan para pelaksana  PP46 Tahun 2013 sebagai 

berikut : 

Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), menjelaskan bahwa : 

“Sebenarnya yang memiliki wewenang terkait kebijakan PP46  adalah 

bagian ekstensifikasi namun dalam pelaksanaannya bagian ektensifikasi 

juga dibantu oleh bagian pelayanan dan bagian pengawasan dan 

konsultasi. yang menangani yakni bagian ekstensifikasi yang terdiri dari 7 

orang, namun bila ada kekurangan anggota dari bagian pengawasan dan 

pelaporan dan konsultasi akan membantu..”(wawancara tanggal 7 Februari  

2015) 
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Bapak Agung Prayogo (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Pelayanan Kota 

Bandar Lampung) beliau mengatakan bahwa : 

“Kewenangan kami ialah memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

yang terlibat dalam kebijakan PP46 yakni memberikan sosialisasi 

perorangan jika di kantor pada setiap WP, lalu memberikan leaflet agar 

mudah memahami.”(wawancara tanggal 17 Februari 2015) 

 

Bapak Adimas Risky Surya (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Ekstensifikasi) 

beliau mengatakan bahwa :  

“sebelum melakukan sosialisasi kepada UMKM, kami sudah menyiapkan 

materi-materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi mengenai PP46 

mulai dari tujuan PP46 sampai cara bagaimana perhitungan pajak dan 

pembayarannya ”(wawancara tanggal 17 Februari 2015) 

 

 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui setiap aparat pelaksana kebijakan 

mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangan dari 

instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Pembagian peran 

dimaksudkan untuk mempermudah implementasi PP46 ini dan mengurangi 

tingkat kesalahan dalam menjalankan kebijakan serta mengefisienkan waktu 

karena pekerjaan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. 

4) Fasilitas  

 

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152), fasilitas fisik merupakan faktor 

penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang 

untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna 

melaksanakan pelayanan-pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat 
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diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, 

alat/perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas 

yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang 

dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu aparat pelaksana kebijakan, 

dapat diketahui bahwa dari fasilitas para aparat pelaksana  sebagai berikut : 

Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), menjelaskan bahwa : 

“Fasilitas atau sarana dan pra sarana untuk melakukan pelaksanaan 

kebijakan ini yakni tempat untuk kosultasi di kantor di sediakan beberapa 

meja untuk konsultasi,komputer dan LCD untuk presentasi mengenai 

PP46, kendaraan dinas untuk petugas melakukan sosialisasi, leaflet tentang 

PP46”(wawancara tanggal 7 Februari 2015) 

 

Bapak Fahrurrozi. (Kepala Subbagian Umum KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), beliau menjelaskan bahwa : 

“Kalo untuk pelakasanaan kebijakan fasilitas untuk itu ada leaflet dan 

sosialisasi serta mobil pajak keliling”(wawancara tanggal 7 Februari 2014) 

 

 

Bapak Agung Prayogo (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Pelayanan Kota 

Bandar Lampung) beliau mengatakan bahwa : 

“sarana dan prasarana saya kira sudah cukup memadai” (wawancara 

tanggal 17 Februari 2015) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa fasilitas yang digunakan 

aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya sudah cukup memadai 

untuk menunjang implementasi kebijakan perpajakan berdasarkan PP46 di Kota 

Bandar Lampung. Hal ini juga dibuktikan peneliti berdasarkan hasil observasi 
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penelitian bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan oleh pelaksana PP46 tahun 

2013 seperti gambar berikut 

 

Gambar 5.2. Fasilitas Sarana dan Prasarana 

 

 
 

Sumber : KPP Tanjung Karang Bandar Lampung, 2015 

 

 

c. Disposisi  

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:197) kecenderungan dari para 

pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-

konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 

pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti 

adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan 

sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian 

pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana 
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berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu 

kebijakan menadi semakin sulit. 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam 

pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu 

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus 

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan 

untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi . 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan 

penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan 

misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan 

implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, 

sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka 

selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung 

jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi 

tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap 

pelaksanaan dalam implementasi kebijakan PP46 di Bandar Lampung cukup baik. 

Hal ini disampaikan oleh Mokh. Solikhun (selaku Kepala Seksi PDI KPP Tanjung 

Karang Kota Bandar Lampung), menjelaskan bahwa : 
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“Dalam hal ini pihak KPP Tanjung Karang mendukung kebijakan ini dan 

siap melaksanakan nya dan sangat bermotivasi untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat khususnya pelaku UMKM terhadap pajak, 

masyarakat sendiri pun harus dimotivasi untuk mengikutinya” (wawancara 

tanggal 7 Februari 2015) 

 

Bapak Fahrurrozi. (Kepala Subbagian Umum KPP Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung), beliau menjelaskan bahwa : 

“kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan ini, kebijakan PP46 

ini adalah peraturan dari pemerintah pusat dan tidak ada hubungannya 

dengan peraturan daerah (perda), daerah hanya melaksanakannya saja. 

PP46 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat 

perpajakan bagi masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kebijakan PP46 ini 

kami berupaya untuk membangun budaya masyarakat untuk membayar 

pajak dengan memberikan pengertian dan pengarahan agar mereka sadar 

bahwa masyarakat itu penting untuk membayar pajak.”(wawancara 

tanggal 7 Februari 2015) 

 

Bapak Adimas Risky Surya (Pegawai KPP Tanjung Karang bagian Ekstensifikasi) 

beliau mengatakan bahwa :  

 “tanggapan masyarakat sangat baik mendukung adanya PP46 ini karena 

masyarakat khususnya UMKM merasa lebih mudah dalam proses 

perpajakannya dan kami bermotivasi siap melaksanakan kebijakan  ini 

agar setiap warga kami memiliki kesadaran akan pentingnya membayar 

pajak”(wawancara tanggal 17 Februari 2015) 

 

Selain para aparat pelaksana kebijakan, kecenderungan masyarakat terhadap PP46 

juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PP46 ini, 

berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaksana kebijakan terhadap PP46  

ini sebagai berikut, Ibu Tuty Suryaningsih (pemilik toko baju di Bambu Kuning) 

beliau mengatakan bahwa : 

 “saya setuju dengan adanya PP46 ini apalagi ditujukan kepada kami 

UMKM, karena pajak yang dikenakan hanya 1% dari omzet.”(wawancara 

tanggal 13 februari 2015) 
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Ibu Siti Fatimah (pemilik toko baju busana muslim di Bambu Kuning) 

mengatakan bahwa : 

 

“sosialisasi ini sangat bermanfaat, sehingga masyarakat bisa tahu sanksi 

atau denda yang dikenakan jika terlambat membayar pajak dari tanggal 

yang telah di tentukan”(wawancara tanggal 13 Februari 2015) 

 

Bapak Arif (pemilik bengkel dari Jalan Raden Intan,Tanjung Karang ), beliau 

menjelaskan bahwa :  

“Saya setuju dan mendukung kebijakan ini karena kebijakan ini 

mempermudah UMKM dalam proses perpajakannya, sosialisasi yang 

diberikan juga bermanfaat karena dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pajak sehingga masyarakat yang masih ogah-ogahan 

dalam membayar pajak bisa peduli terhadap pentingnya pajak”. 

(wawancara tanggal 13 Februari 2015) 

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan maupun 

masyarakat sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan PP46 di 

Kota Bandar Lampung alasannya kebijakan ini mempermudah UMKM dalam 

proses pelaporan perpajakannya dan pajak yang dikenakan tidak terlalu besar 

hanya 1 % dari omzet. 

Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi 

yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
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d. Struktur Birokrasi   

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam 

faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan perpajakan 

pada UMKM di Kota Bandar Lampung (studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 

46 (PP46) tahun 2013), peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) 

indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor 

struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1.  Standar Operational Procedure (SOP) 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PP46 di 

Kota Bandar Lampung telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, 

prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat 

dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja 

adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan. dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi 

kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukan oleh Edward III dalam Winarno (2012:207) yang 

mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat 

memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari 

pejabat di dalam organisasi. 
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Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya tertib perpajakan 

bagi WP khususnya UMKM di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pemaparan 

informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar 

yang berupa teknis pelaksanaan program sudah begitu paham dan mengerti 

standar operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

SOP dalam pelaksanaan kebijakan PP46 tahun 2013 ini sudah cukup baik dilihat 

dari aspek SOP. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan 

kebijakan PP46 tahun 2013 maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi 

menjadi konsisten. 
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TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN EDUKASI SERTA PELAYANAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU 

OLEH SEKSI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA

Kepala Kantor
Kepala Seksi Ekstensifikasi 

Perpajakan

Tim Kerja Edukasi WP 

OP Baru

Pelaksanaan Seksi 

Ekstensifikasi Perpajakan

Mengumpulkan bahan

Menyiapkan konsep tim (satuan 

tugas) pembinaan, edukasi dan 

pelayanan

Konsep tim (satuan tugas) 

pembinaan, edukasi dan 

pelayanan WP OP baru

Menatausahakan dan 

menyampaikan laporan ke 

kanwil DJP setempat

SOP tata cara 

penyampaian 

dokumen di 

KPP

Selesai 

Menyiapkan sarana dan 

prasarana edukasi WP OP 

baru

Melaksanakan pembinaan, 

edukasi dan pelayanaan 

pada tanggal yang telah 

ditetapkan

Membuat konsep laporan 

hasil pelaksanaan 

pembinaan, edukasi dan 

pelayanan WP OP baru

Konsep laporan hasil 

pelaksanaan pembinaan, 

edukasi dan pelayanan WP 

OP baru

Menugaskan untuk 

mengumpulkan bahan

Menyusun konsep rencana 

kerja pelaksanaan pembinaan, 

edukasi dan pelayanan 

terhadap WP OP baru

Konsep rencana kerja 

pelaksanaan pembinaan, 

edukasi dan pelayanan WP 

OP baru

Menugaskan pelaksana 

menyusun tim kerja dari dan 

berkoordinasi dengan pihak 

ketiga yang terkait

Meneliti dan memaraf

Menugaskan tim kerja untuk 

mempersiapkan sarana dan 

prasarana edukasi

Menugaskan tim kerja untuk 

membuat laporan hasil kerja

Meneliti dan memaraf

Mulai 

Membuat disposisi untuk 

membuat rencana kerja 

pelaksanaan pembinaan, 

edukasi dan pelayanan 

terhadap WP OP baru

Menelah dan menyetujui

Rencana kerja pelaksanaan 

pembinaan, edukasi dan 

pelayanan WP OP baru

Menelaah dan 

menandatangani

SK tim (satuan tugas) 

pembinaan, edukasi dan 

pelayanan WP OP baru

Menelaah dan 

menandatangani

Laporan hasil pelaksanaan 

pembinaan, edukasi dan 

pelayanan WP OP baru
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2.  Fragmentasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam 

implementasi kebijakan PP46 Tahun 2013 telah berjalan baik. Peran WP UMKM 

Bandar Lampung adalah sebagai pelaksana kebijakan PP46 Tahun 2013. Peran 

KPP Tanjung Karang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan PP46 

Tahun 2013 juga sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya peran media cetak 

untuk memberikan informasi mengenai kebijakan PP46 Tahun 2013 juga sudah 

dilaksanakan dengan cukup baik. 

Pada saat pelaksanaan sosialisasi kebijakan PP46 Tahun 2013, pihak-pihak 

pegawai bagian ekstensifikasi KPP Tanjung Karang tersebutlah yang menjadi 

fasilitor. Mereka yang menyiapkan perlengkapan untuk melakukan sosialisasi dan 

dibantu juga oleh bagian pelayanan dan bagian pengawasan dan konsultasi.  

 

Berdasarkan hal di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

PP46 Tahun 2013 telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak 

pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan 

kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan 

mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan 

koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan 

dari kebijakan PP46 Tahun 2013 dapat tercapai. 

 

 

 

 


