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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Bagaimana Penerapan e-government dalam administrasi perpajakan 

pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Tanjung Karang  berdasarkan 

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government . 

Pembaharuan didalam sebuah sistem pemerintahan memang suatu inovasi yang 

patut di apresiasi. E-Govenrnment  secara keseluruhan pada hakikatnya memang 

bertujuan untuk mempermudah didalam instansi pemerintah untuk memberikan 

sebuah pelayanan yang baik dan prima kepada publik. Di Indonesia memang 

hanya beberapa instansi pemerintahan yang baru menerapkan sistem E-

Government. Percepatan Teknologi yang makin meningkat serta daya saing 

dengan negara lain membuat Indonesia terus menerus berusaha menerapkan  

inovasi ini sebagai sebuah inovasi yang nantinya mampu menimalisir praktik 

kecurangan yang sering terjadi didalam sebuah proses pelayanan dan tantanan 

birokrasi. Bagian terpenting yang mendukung berjalannya penerapan E-

Governement  didalam sebuah instansi pemerintah yang sekaligus pula menjadi 

fokus penelitian ini adalah : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem, Sarana dan 
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Prasarana, Sosialisasi, Sistem Oprasional Prosedur serta Faktor Penghambat 

dan Pendukung baik dari Internal dan Eksternal. 

A. Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola 

maupun pengguna e-Government merupakan faktor yang turut menentukan dan 

mendukung bahkan menjadi kunci keberhasilan  baik penerapan dan 

pengembangan e-Government.  Sumber daya manusia memiliki posisi sangat 

strategis dalam organisasi,artinya unsur manusia memegang peranan penting 

dalam melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan. Untuk itulah maka eksistensi 

SDM dalam organisasi sangat kuat. Untuk mencapai kondisi yang lebih baik maka 

perlu adanya manajemen terhadap SDM secara memadai sehingga terciptalah 

SDM yang berkualitas, loyal dan berprestasi. (Sulistiyani & Rosidah, 2003) 

Peningkatan Kualitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan 

perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaanya 

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur 

pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi 

yang dibutuhkan dalam pengembangan dan penerapan  E-Government. Sebagai 

mana hasil wawancara langsung peneliti dengan  Fahrurrozi  selaku Kepala Sub 

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, mengatakan bahwa: 

“untuk semua pegawai yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang hampir 

seluruhnya  memang merupakan lulusan dari STAN , dan itu memang 

pihak KPP Pratama Tanjung Karang tidak bisa untuk mengajukan sendiri 

pegawai yang diperlukan.Seluruhanya sudah di atur oleh pusat, dari 88 

jumlah pegawai yang ada tentunya semuanya sudah mempunyai standar 

yang sesuai dengan Dirjen Pajak terapkan.Yang lebih utama adalah 

seluruh pegawai yang ada semuanya mempuni untuk mengoprasionalkan 

infrastruktur yang ada. Selain itu didalam melayani Pajak Online, 

diwajibkan bagi mereka untuk mahir untuk bisa mengoprasionalkan 
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 komputer itu yang utama. Untuk jenjang pendidikan beragam pegawai 

KPP Pratama Tanjung Karang ini ada yang mulai dari D I , D III , D IV 

hingga jenjang pendidikan S2, jenjang pendidikan SMA pun ada.” (1 

/06/2015) 

Beradasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang dimiliki KPP Pratama Tanjung Karang memang hampir 

keseluruhan merupakan pilihan dari Dirjen Pajak. Hal yang sama pun dikatakan 

oleh Firman Raharja selaku Kepala Waskon I, yang mengatakan bahwa: 

“Sumber daya manusia yang ada di KPP Pratama memang orang-orang 

pilihan dari Dirjen Pajak melalui peroses seleksi secara nasional dan 

pastinya tidak sembarangan, dan semuanya bekerja dengan tupoksi 

masing-masing walaupun terkadang kami bekerja secara given terkecuali 

pada seksi pelayanan dan tidak saling mengandalkan.” (01/06/2015) 

 

Berdasarkan data-data yang diungkapkan diatas, dapat diketahui bahwa kualitas 

sumber daya manusia yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang memang tidak 

dapat diragukan lagi. Semua mempunyai kapasitas yang telah sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Walaupun hal yang paling utama adalah dapat mengoprasionalkan 

infrastruktur yang ada namun standar lain diterapkan oleh Dirjen Pajak Pusat. 

Jenjang pendidikan memang menjadi perhatian, kualitas sumber daya manusia 

pada seksi pelayanan ada beberapa yang ada diantaranya merupakan lulusan pada 

jenjang diploma. Sehingga tidak sembarangan orang untuk bisa menempati tempat 

yang ada. 

B. Sistem 

Fokus kedua dalam penelitian ini adalah aspek sistem. Pada fokus ini yaitu sistem, 

lebih menyangkut bagaimana cara kerja sistem yang ada di KPP Pratama Tanjung 

Karang terkait Pajak Online . Karena kini berbagai macam organisasi saat ini telah 

dikelola secara sistem, yang artinya bahwa sumber daya manusia yang telah ada 
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di dalam organisasi maupun instansi pemerintah tersebut telah melakukan tugas 

dan fungsinya masing – masing tanpa ada lagi menunggu perintah ataupun 

instruksi dari atasan tentang apa yang harus dikerjakannya. Gordon B. Davis 

(1992) ( Sunyoto Danang, 2014) mengungkapkan bahwa sistem terdiri dari 

bagian-bagian yang bersama-sama beroprasi untuk mencapai beberapa tujuan. 

Dalam penelitian ini dipahami terkait  sistem yang ada yang merupakan aspek 

yang sangat penting dan rahasia.  

Hal ini juga merupakan salah satu upaya KPP Pratama Tanjung Karang yang di 

bawahi Dirjen Pajak itu sendiri menimalisir kesalahan didalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. Standarisasi sistem jaringan juga dinilai penting guna tercapainya 

hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pegawai. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Firman Raharja selaku Kepala Seksi Waskon I, 

mengatakan: 

“sistem yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang terdiri dari dua (2) 

yaitu intranet dan internet. Kalau intranet itu sistem yang terjalin antar 

pegawai secara internal dan langsung terhubung oleh pusat dan hanya 

pegawai KPP Pratama saja yang berhak mengaksesnya. Selanjutnya sistem 

internet itu sistem yang terhubung untuk wajib pajak untuk melakukan 

pelaporan  SPT tahunan,pembayaran dan lain sebagainya. Dan keduanya 

terpusat dengan Dirjen Pajak Pusat yang di Jakarta.Untuk standarisasi 

sistem jaringan pihak KPP tidak mengetahuinya, sebab semua langsung 

dari pusat dan kami hanya tinggal menjalankannya sebagai user. Sistem di 

KPP sangat rahasia, masing-masing pegawai memiliki pengamanan 

masing-masing.” (01/06/2015) 

Sistem yang terjalin di KPP Pratama Tanjung saat ini adalah terpusat oleh Dirjen 

Pajak. Standarisasi yang ada sudah ditetapkan langsung sehingga para pegawai 

tinggal menjalankannya sesuai tugas dan fungsi yang ada. Selain  KPP Paratama 

Tanjung Karang yang dinaungi oleh Dirjen Pajak saat ini telah banyak instansi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom berinisiatif mengembangkan 
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pelayanan publik melalui jaringan sistem komunikasi dan informasi. Kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti, 

KPP Pratama Tanjung Karang  berada pada tingkat pertama (persiapan), karena 

ada empat tingkatan demi tercapainya sebuah sistem E-Government yang sesuai 

harapan dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai pada tingkat tersebut. 

Tingkatan lainnya yaitu tingkat  dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga 

(pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan).  

Sistem Elektronik perpajakan tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuan adanya 

Sistem Elektronik adalah untuk mempermudah wajib pajak mengakses segala 

sesuatu tentang pajak. Sesuai dengan konsep E-Government yaitu menciptakan 

hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini 

pemerintah adalah KPP Pratama Tanjung Karang agar menuju good governance. 

Maka KPP Pratama Tanjung Karang berusaha membuat sistem elektronik 

perpajakan berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari adanya elektronik sistem 

berupa e-SPT, e-Filing, e-Registrasi dan e-Billing yang telah tersedia di website 

www.pajak.go.id yang dapat memudahkan Wajib Pajak untuk bisa mengaksesnya. 

Sehingga tercapainya sebuah kualitas layanan publik yang dapat memuaskan 

masyarakat. Dengan adanya sebuah sistem tersebut yaitu adanya e-SPT, e-Filing, 

e-Registrasi dan e-Billing diharapkan dapat mencapai layanan publik yang 

berkualitas. Selain itu , dengan adanya sistem yang baru tersebut mampu 

membuat administrasi perpajakan lebih baik lagi. 

Hal tersebut dikemukakan pula oleh Firman Raharja selaku Kepala Seksi Waskon 

I, mengatakan bahwa : 

http://www.pajak.go.id/
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“dengan adanya sistem terbaru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, 

konektivitas yang terjaring itu semuanya terpusat dan KPP tidak berhak 

mengganggu gugat,dan kami hanya bisa menjalankannya. Yang perlu di 

ingat itu dengan adanya sistem terbaru inimampu  membantu administrasi 

kamilebih efektif dan efesien dan  juga  mampu meningkatkan kepuasan 

para wajib pajak dan proses pelayanan lebih berjalan optimal lagi” 

(01/06/2015) 

Selain itu pula hal yang sama diungkapkan oleh Andrie Rulman selaku Seksi 

Ektensifikasi dan Penyuluhan , mengatakan bahwa: 

“adanya sistem online yang seperti sekarang ini,pekerjaan kami memang 

sedikit lebih ringan, karena mungkin sekarang para wajib pajak yang 

melakukan pembayaran pajak secara manual,kemudian pembuatan NPWP 

secara manual dll hanya beberapa saja,dan kami juga tidak bekerja begitu 

diporsir.” (01/06/2015)  

 

Memang dengan dibentuknya sebuah sistem yang baru memungkin para 

pelaksana dari masing-masing seksi baik seksi PDI dan Pelayanan untuk bekerja 

sedikit lebih ringan dan tidak terlalu di porsir. Selain itu, pelayanan pun lebih 

efektif dan efesien sebab waktu yang tersedia untuk para Wajib Pajak yang 

melakukan secara manual untuk leluasa memberikan pemahaman yang lebih 

lama. Semua sistem meiliki mekanisme kerjanya masing-masing seperti 

mekanisme kerja sistem e- Registration yang secara luas dapat kita daftarkan diri 

melalui website pajak yaitu www.pajak.go.id butuh waktu yang sebentar bagi 

orang sudah paham dengan internet namun waktu yang berbeda juga dibutuhkan 

bagi mereka yang awam dengan internet. Sistem e-Registration terdaftar dan 

terpusat oleh DJP pusat dijakarta. Secara otomatis akan tersimpan dan dengan 

mendaftarkan diri sebagai NPWP secara online kita sudah tersimpan didalam data 

DJP pusat maupun wilayah kerja KPP yang kita isi kan pada saat mendaftar. 

Bila digambarkan alur peroses sistem e-Registration berjalan seperti yang terlihat 

sebagai berikut:  

http://www.pajak.go.id/
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Gambar.5.1 

Mekanisme sistem e-Registration 

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti 

Sitem lainnya yang bekerja secara elektronik yaitu e-Billing, yang perlu dipahami 

dengan sistem e-Billing adalah WP dapat melakukan transaksi pembayaran pajak 

melalui Internet Banking atau ATM hanya perlu membawa catatan kecil berisi 

Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Tentu lebih cepat dan 

dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit tidak 

perlu lagi mengantre lama di loket teller, teller hanya meng-input satu kode saja 

tentu lebih akurat. Kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat 

terminimalisasi web application menyediakan validation rules/function/interface 

yang meminimalisasi kekeliruan. Alur Proses Billing System secara umum adalah: 

a. Pendaftaran Akun 

b. Pembuatan kode billing 

c. Pembayaran 
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Bila dijabarkan alur ataupun peroses sistem e-Billing adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Akun  

 Buka browser, browse ke http://sse.pajak.go.id,  

Gambar.5.2 

 

Login 

 

*Masukkan NPWP, e-mail dan user ID yang diinginkan.  

 

Gambar.5.3 

 

input data user 

 Akan ada email konfirmasi yang dikirim, jadi pastikan bahwa alamat 

email yang dikirimkan itu valid (digunakan untuk validasi). 

 

 

 

http://sse.pajak.go.id/
http://1.bp.blogspot.com/-n1pJmsIbBP8/VAf1fI7uidI/AAAAAAAAA30/L8kKRm0vDHo/s1600/login+ebiling.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-I2PcjeFk07k/VAf2IOimn1I/AAAAAAAAA38/UedVtMtCeoY/s1600/Slide30.JPG
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Gambar.5.4 

 

 

 

 Cek email yang sudah didaftarkan. Ikuti petunjuk yang tertera pada e-mail 

Gambar.5.5 

 

cek email 

 

 Masukkan Kode aktivasi yang didapatkan di email 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-S3jvfXPvb80/VAf2erZCwJI/AAAAAAAAA4E/eJflYNNL3sQ/s1600/Slide31.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-cZnVskya98U/VAf2w9Jso-I/AAAAAAAAA4M/8ZGqYp8QlHw/s1600/Slide32.JPG
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Gambar 5.6 

 

 

masukkan kode aktivasi 

 
 

2. Pembuatan kode billing 

 Login dengan user ID dan PIN yang tertera pada e-mail 

Gambar.5.7 

 

 input data SSP, klik simpan bila telah selesai 

Gambar.5.8 

 

http://1.bp.blogspot.com/-YifzMAUaW30/VAf3D7aiBhI/AAAAAAAAA4U/tVA5e7_C_Cw/s1600/Slide33.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Mj_sKogqgtM/VAf4D43NmDI/AAAAAAAAA4c/L-cYmt0j-OQ/s1600/Slide35.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-qdk9W76--jU/VAf4FfeG0hI/AAAAAAAAA4k/hgj4SDMcNVM/s1600/Slide36.JPG
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 muncul notifikasi, klik ok  

Gambar.5.9 

 

 Cek data yang sudah anda entri, bila sudah sesuai klik “terbitkan kode 

billing” 

Gambar.5.10 

 

 

 Cetak Kode billing 

Gambar.5.11 

 

Sumber: hasil Observasi peneliti 

http://3.bp.blogspot.com/-jt3QCmP1_2s/VAf4Gu-5hwI/AAAAAAAAA40/uN5RdG4ZnyQ/s1600/Slide38.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-8Vylnb4705Y/VAf4JHaPzwI/AAAAAAAAA5A/-agewfaYmTQ/s1600/Slide39.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-rZISnGg8DRc/VAf4IilhbLI/AAAAAAAAA48/ielW1HavM4U/s1600/Slide40.JPG
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3.Pembayaran 

Lakukan pembayaran dengan Kode Billing tersebut melalui tempat pembayaran 

pajak, bisa melalui teller kantor pos, teller bank, via atm, atau internet 

banking. Kode Billing berlaku 2x24 jam. Selain itu juga ada beberap bank yang 

dapat di lakukan oleh WP dalam pembayaran e-Billing secara Online tersebut  

Ada 14 bank yang sudah menggunakan billing system,yaitu : 

Tabel.5.1 Daftar Bank Pembayaran e-Billing 

NO BANK NO BANK 

1 BRI 8 BPD Jabar 

2 Mandiri 9 Bot Mitsubishi 

3 BNI 10 BPD Riau 

4 CIMB Niaga 11 Bank Nusantara Parahyangan 

5 BPD sulsel 12 Citibank 

6 BCA 13 BII 

7 BPD Kalsel 14 BPD Lampung 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2015 

 

C. Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) 

Fokus ketiga dari penelitian ini adalah sarana dan prasarana (infrastruktur). Pada 

fokus ini adalah hal yang terpenting didalam sebuah penerapan dan 

pengembangan E-Government. Selain itu  pada tahap ini yang dapat dipahami dari 

infrastruktur itu sendiri adalah sebuah kesiapan yang meliputi manajemen sistem, 

dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas 

data yang berfungsi mendukung menuju e-Government. Kemampuan 

mendokumentasi adalah bagian dari software engineering yang mampu 

mendukung terlaksananya penerapan E-Government. 
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Dalam menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan data atau 

dokumen dan informasi dalam mengembangkan pelayanan publik yang 

transparan, penerapan dan pengembangan E-Government pada setiap instansi 

harus berorientasi pada sebuah kerangka. Kerangka itu terdiri dari empat lapis 

struktur, yakni: 

1. Akses yaitu : jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media 

komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

mengakses portal pelayanan publik 

2. Portal Pelayanan Publik : yaitu situs-situs internet penyedia layanan 

publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan dan 

pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi 

yang terkait. 

3. Organisasi Pengelolan dan Pengolahan Informasi yaitu organisasi 

pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan 

mengolah transaksi dan dokumen elektronik. 

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik 

berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan 

untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan 

penyaluran informasi. Baik antar back office, antar Portal Pelayanan 

Publik dengan back office, maupun antara Portal Pelayanan Publik 

dengan jaringan internet, secara handal, aman dan terpercaya. 

(INPRES No.3 Tahun 2003)     
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Berdasarkan dari hasil wawancara oleh informan keempat kerangka tersebut telah 

diterapkan oleh pihak KPP Pratama Tanjung Karang . Seperti yang dikemukakan 

oleh Firman Raharja selaku Kepala Seksi Waskon I, mengatakan bahwa: 

“terkait  kemudahan akses,jaringan internet serta perangkat lunak dan 

keras yang kami miliki semuanya sudah sesuai dengan standar yang 

diberikan oleh pusat dan lagi – lagi kami hanya tinggal menjalankannya. 

Selain itu  walaupun kini sistem sudah online namun kami tetap 

menyediakan konsultan pajak bagi  wajib pajak KPP Pratama Tanjung 

Karang.” (01/06/2015) 

 

E-Government hanya bisa maju jika sarana dan prasaran di suatu institusi 

pemerintahan dapat melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam membangun 

e-government sehingga diperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan 

INPRES No. 3 Tahun 2003. Dengan demikian KPP Pratama Tanjung Karang 

sudah menjalankan dan menerapkan keempat kerangka  yang sudah ditetapkan 

didalam INPRES No. 3 Tahun 2003 didalam sistemnya. Hal yang sama pun 

diungkapkan oleh pelaksana seksi pelayanan, Agung Prayogo mengatakan bahwa: 

“kalau sarana dan prasarana sih menurut saya sudah cukup ko,untuk seksi 

pelayanan juga saya rasa sudah dan semua sudah memadai.” (03/06/2015) 

 

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan  berbagai 

informan yang berbeda bahwa sarana dan prasana yang ada di KPP memang 

semua sudah tercukupi dan memadai hanya saja berdasarkan hasil observasi yang 

ada masih kurang denga tidak adanya kota saran dan penambahan komputer bagi 

para Wajib Pajak yang ingin mencoba melakukan sistem online sendiri menunggu 

antrean yang cukup lama . 

D. Sosialisasi 

Fokus keempat adalah sosialisasi, secara garis besar sosialisasi dapat diartikan 

sebagai sebuah peroses pemeberitahuan atau perkenalan aturan ataupun nilai 
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didalam sebuah kelompok dan masyarakat. Dalam konteks sosialisasi penerepan 

E-Government yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Karang terhadap Pajak 

Online dilakukan secara rutin baik ke masyarakat dan ke sebuah asosiasi. 

Sosialisasi lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Karang dengan 

melalui media, baik media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini dinilai 

cukup berhasil, sebab sekarang masyrakat lebih sering melihat berita atau pun 

mendengar berita melalui media baik elektronik maupun media cetak. Media yang 

dijadikan KPP Pratam Tanjung Karang sebagai media sosialisasi  radio, radio 

yang digunakan KPP Pratama Tanjung Karang untuk menyebar luaskan informasi 

terkait Pajak Online adalah  radio Kharisma 105.9 FM yang bertempat di jalan 

Hos Cokroaminoto No.79 ( Rawa Laut) Bandar Lampung. Media elektronik 

lainnya yaitu  radio pemerintah yaitu radio Radio Republik Indonesi (RRI).  

Media selanjutnya untuk media cetak, KPP Pratama Tanjung Karang bekerja 

sama dengan media koran yaitu: Tribun Lampung dan Radar Lampung. Hal 

tersebut dikemukakan oleh Firman Raharja selaku Kepala Seksi Waskon I, 

mengatakan bahwa: 

“sosialisasi kami lakukan baik dengan masyarakat dan kelompok 

asosiasi.selain kepada masyrakat media juga menjadi tempat kami untuk 

mensosialisasikan Pajak Online ini. Seperti radio,kami biasa untuk 

mensosialisasikan melalui radio Kharisma FM dan RRI Lampung terus 

melalui koran yaitu Tribun dan Radar Lampung,terus melalui TV lokal 

yaitu TVRI . Untuk sosialisasi ke media agar disebar luaskan ke 

masyarakat memang rutin kami lakukan sesuai dengan jadwal yang ada. 

Walaupun memang kami merasa sosialisasinya sudah cukup kami lakukan 

tapi, kami terus lakukan itu. Sosialisasi juga enggak Cuma kami lakukan 

dengan media, di KPP nya pun kami lakukan sosialisasi dihalaman parkir 

unit pelayanan kami misalnya. Kami juga melakukannya agar Wajib Pajak 

yang datang bisa sekaligus menerima sosialisasi yang jelas yang kami 

berikan.” (01/06/2015) 
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Tahap sosialisai memang tahap yang penting lainnya yang dilakukan KPP 

Pratama Tanjung Karang untuk memperkenalkan Pajak Online kepada publik. 

Respons yang baik diperoleh KPP Pratama Tanjung Karang namun ada juga 

respons yang kurang baik dari Wajib Pajak itu sendiri. Sulitnya berkomunikasi, 

dan kurang perhatiannya masyarakat atau Wajib Pajak ketika peroses sosialisasi 

berlangsung membuat KPP Pratama Tanjung Karang agak kesulitan. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Firman Raharja selaku Kepala Waskon I, yang 

mengatakan bahwa: 

“agak sulit ketika kami menyampaikan kepada masyarakat, kurang 

responnya terhadap penjelasan kami yang akhirnya membuat masyarakat 

tidak mengetahui adanya pajak online atau bahkan tidak mengerti. Lebih 

mudah ketika kami menyampaikan sosialisasi kepada kelompok asiosiasi 

yang ada. Tapi kami tetap akan terus lakukan sehingga nanti masyarakat 

tidak kesulitan untuk menggunakan sistem online pajak dan tidak kembali 

bertanya-tanya apakah ada pajak online.” (01/06/2015) 

Tapi hal tersebut berbeda ketika peneliti mencoba mewawancarai masyrakat. 

Mereka mengatakan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui adanya Pajak 

Online atau ada sistem pembayaran pajak secara online. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 juni 2015, satu dari banyak informan 

masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu Yogi (22) , mengatakan bahwa ia 

belum mengetahui kalau kini telah ada sistem pembayaran pajak online ataupun 

sistem pembuatan NPWP secara online. Hal senada pun diungkapkan oleh                 

Nisa Novaliani (21) selaku masyarakat,mengatakan bahwa: 

“sampai sekarang saya belum tau tuh kalau bisa bayar pajak secara online, 

saya juga belum pernah mendapat sosialisasi dari pihak pajak(KPP 

Pratama Tanjung Karang).” (02/06/2015) 
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Namun perbedaan pendapat yang muncul tetap tidak menurunkan persentase para 

pengguna pajak online baik e-Filling dan e-SPT. Dilihat dari tingkat persentase 

yang ada, KPP Pratama Tanjung Karanf menerapkan perubahan setiap tahunnya. 

Pembuatan persentase peningkatan penggunaan e-SPT dan e-Filing terlihat naik 

turun. Meskipun pada kenyataannya penggunaan e-SPT maupun e-Filing 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal itu dapat dilihat dari 

perbedaan pemungutan jenis-jenis pajak yang di terapkan tiap tahunnya. Dari 

kemudahan yang diberikan DJP dalam melakukan pembayaran pajak dapat dilihat 

adanya pencapaian  rencana dan realisasi penerimaan KPP Pratama Tanjung 

Karang pada tabel: 

Tabel.5.2  Daftar Penerimaan SPT Tahunan Melalui e-Filling Di KPP 

Pratama Tanjung Karang 

NO Tahun Target Tercapai* Persentase(%) 

1 2014 700 1405 201% 

2 2015 3012 5159 171% 

Sumber: Hasil wawancara peneliti 2015 

Dari penampilan tabel diatas data yang di sajikan, merupakan data yang diperoleh 

peneliti dari KPP Pratama Tanjung Karang yang merupakan data yang ada per 3 

juni 2015. Bila dilihat memang persentasi yang ada antara tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2015 berbeda. Penurunan persentase terlihat jelas, namun 

dikarenakan pada tahun ini belum sepenuhnya para Wajib Pajak menyampaikan  

SPT Tahunannya secara online. Tapi hal tersebut patut di diapresiasi bila di lihat 

pada tabel di tahun 2014 KPP Pratama Tanjung Karang memiliki target 

pencapaian e-Filling sejumlah 700  namun ternyata hal tersebut diluar ekspektasi 

dan bahkan jauh dari target yang ditetapkan yakni sejumlah 1405 dengan 

persentasi 201%. Secara keseluruhan di tahun 2014 KPP Pratama Tanjung Karang 
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dinilai berhasil dengan bukti tingkat persentase pencapaian yang cukup 

memuaskan. Hal ini sependapat dengan Agung Prayogo selaku Pelaksana Seksi  

Pelayanan, mengatakan bahwa: 

“pencapaian yang kita peroleh di tahun 2014 terkait pajak online yang e-

Filling memang diluar dugaan. Target pertama kami tetap bersama 700 

namun yang tercapai jauh  dari itu, dan dengan persentase yang luar biasa. 

Untuk yang tahun 2015 memang semuanya belum terkumpul lagian untuk 

yang tahun 2015 baru di per 3 juni data yang masuk, belum seluruhnya 

masuk.” (01/06/2015) 

 

Ketercapaian target Pajak Online melalui SPT Tahunan menggunakan e-Filling 

terlihat bahwa memang pihak KPP Pratama Tanjung Karang serius untuk 

menerapkan sistem online yang telah diberikan oleh Dirjen Pajak Pusat. Sebab, 

bila dilihat dari data yang disajikan dan hasil wawancara memang penerpan pajak 

online ini cukup baik didalam pelaksanaannya. Selain itu, dengan adanya pajak 

online lebih menimalisir kesalahan-kesalahan Wajib Pajak didalam peroses 

administrasi perpajakan. Target yang tersebut adalah target yang diterima  oleh 

pihak KPP Pratama Tanjung Karang dari pusat, dan sudah disepakati bersama. 

Walaupun memang dari pihak pusat sudah ada target penvapaian sendiri dari 

masing-masing KPP yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga target 

pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi KPP Pratama Tanjung Karang untuk 

bekerja lebih giat lagi tanpa terkecuali sudah adanya sistem online. Hal tersebut 

dikemukan oleh Atjep Amri Wahyudi selaku Kepala Seksi PDI, mengatakan 

bahwa: 

“ target pencapaian yang sudah ditetapkan membuat kami bekerja ekstra baik 

diseluruh bagian kerja. Apabila target yang sudah ditetapkan tersebut tidak 

maksima, maka kami akan mendapatkan sanksi dari pusat. Dan itupun sangat 
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berpengaruh terhadap reward yang akan kami dapatkan misalnya: Gaji kami 

akan dikurangi .’’ (03/06/2015) 

Setiap sub kerja memang berpacu pada target yang sudah ditetapkan oleh pusat. 

Apabila itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan tentu akan sangat 

berpengaruh pada KPP Pratama Tanjung Karang secara keseluruhan tanpa 

terkecuali. Selanjutnya setiap sub bidang kerja memiliki target kerja masing-

masing. Bila dari masing-masing anggota bekerja dan tidak mencapai target yang 

seharusnya tentu itu berpengaruh terhadap reward yang akan di terima dan tentu 

sangat merugikan bagi masing-masing anggota.  

Kini jumlah WP pengguna pajak secara online atau e-felling berjumlah 3.597 

terhitung pada tahun 2015 per  bulan juli, dan mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan.  

E. Standar Oprasional Prosedur (SOP) 

Fokus kelima adalah  standar oprasional prosedur atau  SOP. Fokus ini merupakan 

fokus yang penting lainnya. Secara pengertiannya SOP merupakan serangkaian 

acuan atau pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan standar 

yang ada yang sudah ditetapkan. SOP yang ada didalam penerapan E-Government 

dalam administrasi perpajakan berbeda dengan SOP administrasi perpajakan 

secara manual.  Bila secara manual terdapat banyak peroses ataupun serangkaian 

yang ahrus dilewati, kini setelah adanya pajak online ada beberapa peroses yang 

tidak dijalankan. Tentunya ini akan menyingkat peroses administrasi yang begitu 

panjang menjadi sedikit lebih singkat. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti terakait  SOP  pelayanan pajak online , Firman Raharja selaku 

Kepala Seksi Waskon I, mengatakan bahwa: 
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“segala sesuatu pasti ada SOPnya, di KPP Pratama Tanjung Karang semua 

pekerjaan baik semua seksi kerja semua mempunyai  SOP yang harus 

dipatuhi. Pajak online pun memiliki sop yang tidak jauh berbeda ketika 

peroses administrasi perpajakan dilakukan secara manual.Bila secara 

manual semua proses dilakukan secara beruntun dan tidak boleh ada yang 

tertinggal setupun. Berbeda pada sistem pajak online, ada beberapa proses 

yang hilang,sebagai contoh: bila pada sistem manual pada proses 

administrasinya ada yang namanya proses pencatatan jumlah wajib pajak. 

Kini  didalam proses administrasi pajak online proses itu hilang,karena 

pencatatan kan secara otomatis sudah tercatat ketika wajib pajak 

melakukan proses pajak online itu sendiri.” (01/06/2015) 

Hal senada pun diungkapkan Agung Prayogo, selaku  Pelaksana Seksi Pelayanan 

yang mengatkan bahwa: 

“ disini, di KPP Pratama Tanjung Karang kami bekerja sesuai dengan SOP 

yang sudah di tentukan,sebagai contoh aja di seksi pelayanan kita ada 13  

jumlah SOP dan itu semua kita lakukan prosesnya sesuai dengan 

ketentuannya.walaupun secara umum memang hanya beberapa saja SOP 

yang ada di seksi pelayanan.’’  (01/06/2015) 

 

Standar Oprasional Prosedur memang sangat dibutuhkan ditiap organisasi 

terutama organisasi atau instansi yang menyediakan jasa layanan publik. SOP itu 

sendiri bertujuan agar kesesuain kerja dapat berjalan dengan maksimal dan tepat 

pada sasaran. KPP Pratama Tanjung Karang pada unit pelayanan memiliki SOP 

yang sudah ditentukan oleh pihak pusat. Apabila mereka tidak menjalankan SOP 

yang sudah ditentukan maka itu akan membuat sistem administrasi perpajakan 

menjadi tidak berjalan dengan yang semestinya. 

Kemudian sanksi yang didapatkan apabila para aparut pajak tidak bekerja sesuai 

dengan SOP yang ada maka akan diberikan sanksi dan sanksi tersebut merupakan 

kebijakan langsung dari atasan KPP Pratama Tanjung Karang dan atasan langsung 

dari tiap-tiap seksi kerja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan hal tersebut pun 
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diungkapan oleh Edy Saputra, Selaku Kepala Seksi Pelayanan , mengatakan 

bahwa: 

“ Semua SOP harus dijalankan,mereka bertanggung kepada kepala seksi 

kerja masing-masing dan kepala kantor. Sanksi yang diterima cukup 

berat,tapi selama ini jarang ada hal yang seperti itu,dan tidak mungkin 

juga kalau mereka atau kami bekerja tidak dengan SOP. Sebab SOP itu ya 

penting, kalau engga ada SOP bagaimana kami bisa kerja.” (03/062015)  

 

Kesalahan didalam menjalankan SOP memang sangat jarang dilakukan. Namun, 

baik KPP Pratama Tanjung dan DJP pusat telah mengantisipasi segalanya dengan 

tetap menyediakan sanksi bagi yang melanggar sop yang ada. Hal itu dinilai setara 

dengan bentuk kesalahan yang bagi aparatur pajak yang melanggarnya. Bukan 

hanya kesalahan dalam melaksanakan SOP saja yang akan mendapatkan sanksi 

atau punishment, namun hal lainnya pun sama. Semua bagian kerja memiliki 

punishment yang berbeda-beda namun tetap pada aturan yang ada .   

Setiap SOP yang ada sudah pasti resmi dan wajib dilaksanakan oleh para aparatur 

pajak ditiap masing-masing kantor pelayanan pajak yang tersebar diseluruh 

Indonesia Bukan hanya kantor pelayanan pajak saja yang memiliki SOP dari 

setiap kerjanya, namun  DJP Kanwil pun memiliki  SOP yang menjadi acuan kerja 

mereka untuk mencapai sasarannya. 

Berikut SOP KPP Pratama Tanjung Karang pada unit Palayanan masyarakat 

secara sistem Online  yaitu SOP penerbitan e-FIN untuk e-Filling  melalui website 

DJP (www.pajak.go.id) yang permohonannya langsung disampaikan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak : 

 

http://www.pajak.go.id/
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Gambar 5.12  SOP 

SOP Penerbitan e-FIN untuk e-Filling  melalui website DJP yang 

permohonannya langsung disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak 
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Sumber: Hasil Dokementasi Peneliti 
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untu mengunduh data WP yang terdaftar di masing – masing Kantor Pelayanan 

Pratama untuk di simpan sebagai arsip di Kantor Pelayanan Pratama dan 

selanjutnya melayani WP tersebut. Setiap sistem memiliki SOP dan alur yang 

berbeda, alur e-SPT dan e-Filling tidaklah jauh berbeda. Bentuk SOP yang 

disajikan diatas merupakan SOP yang disahkan langsung oleh sekertaris DJP 

Pusat. Sehingga itu merupakan acuan bagi seluruh kantor pelayanan pajak 

diseluruh Indonesia didalam menjalankan kinerjanya. Bila dijelaskan prosedur 

tersebut sebagai berikut: 

Prosedur Kerja  

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN ke 

Kantor Pelayanan Pajak terdekat. 

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima permohonan Wajib 

Pajak, meneliti kemudian meneruskan permohonan ke Pelaksana Seksi 

Pelayanan yang bertugas menerbitkan e-FIN. 

3. Pelaksana Seksi Pelayanan: 

Meneliti kelengkapan permohonan e-FIN,meliputi: 

1. Formulir permohonan yang diisi dengan benar dan lengkap; asli 

kartu identitas diri pemohon yang ditunjukkan; atau bagi kuasa 

Wajib Pajak berupa surat kuasa bermaterai dan foto kopi kartu 

identitas diri Wajib Pajak yang diserahkan; 

2.  Merekam data yang terdapat pada formulir permohonan e-FIN 

pada aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak e-Filing melalui website 

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yang terdapat di 
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portal DJP dengan memperhatikan alamat Wajib Pajak apakah 

terdapat perbedaan alamat Wajib Pajak pada surat permohonan e-

FIN dengan alamat Wajib Pajak pada Master File Nasional DJP: 

A. Apabila ya, maka Wajib Pajak diberikan formulir perubahan 

data/perpindahan Wajib Pajak untuk diisi; atau 

B. Apabila tidak, maka proses selanjutnya langsung. 

3. Meneliti apakah alamat Wajib Pajak yang tercantum pada formulir 

permohonan e-FIN berada dalam wilayah kerja KPP: 

A. Apabila ya, maka dilakukan SOP Tata Cara Perubahan Data 

Identitas Wajib Pajak; atau 

B. Apabila tidak, maka formulir perubahan data atau perpindahan 

Wajib Pajak serta foto kopi identitas diri Wajib Pajak (Kartu 

NPWP atau SKT dan KTP) dikirimkan ke KPP yang wilayah 

kerjanya sesuai dengan alamat Wajib Pajak pada surat 

permohonan e- FIN sesuai dengan SOP Tata Cara 

Penyampaian Dokumen di KPP. 

C. Mencetak dan meneruskan e-FIN ke Kepala Seksi Pelayanan. 

4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani e-FIN dan 

menyerahkan kembali kepada Pelaksana seksi Pelayanan.. 

5. Pelaksana menerima e-FIN dan mencatatnya dalam buku register e-FIN, 

kemudian menyerahkan e-FIN kepada Wajib Pajak dan menatausahakan 

permohonan e-FIN sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen 

Wajib Pajak. 

6. Proses Selesai. 
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Selanjutnya yang perlu diingat adalah JangkaWaktu Penyelesaian, DJP pusat telah 

menetapkan jangka waktu penyelesaian apabila para pelaksana telah menjalankan 

sesuai denga SOP yang ada. Jangka waktu yang disediakan DJP pusat adalah  

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan 

benar. Selain itu SOP ini tentunya memiliki payung hukum atau dasar hukum 

Peraturan Menteri KeuanganNomor 152/PMK.03/2007 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi 

Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, 

dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Dasar hukum lainnya yaitu Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website 

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Pihak yang terlibat didalamnya 

adalah : 

1. Kepala Seksi Pelayanan. 

2. Pelaksana Seksi Pelayanan. 

3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. 

4. Wajib Pajak. 

Keempat pihak tersebut terkecuali wajib pajak merupak pihak yang bertanggung 

jawab penuh dengan hal e-Filling secara online. Selanjutnya wajib pajak hanya 

menerima dengan langsung sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh 

pusat. 

http://www.pajak.go.id/
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Selain itu SOP lainnya yang termasuk kedalam pelayanan online adalah SOP Tata 

Cara Penerbitan e-FIN untuk  e-FILING melalui APPLICATION SERVICE 

PROVIDER (ASP). Perlu dipahami adalah, Application Service Provider ini 

merupakan sebuah aplikasi penyedia layanan dalam bidang bisnis, aplikasi ini  

menyediakan layanan berbasis komputer untuk pelanggan melalui suatu jaringan. 

Perangkat lunak yang disediakan dengan model ini sering juga disebut dengan 

perangkat lunak on-demand atau SaaS (software as a service). Aplikasi ini juga 

merupakan aplikasi penyediaan akses untuk suatu program aplikasi tertentu 

(seperti tagihan medis) menggunakan protokol standar seperti HTTP. Aplikasi E-

filing yang disediakan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service 

Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Dirketorat Jenderal Pajak adalah sebagai 

berikut : 

1. http://www.pajakku.com  

2. http://www.laporpajak.com  

3. http://www.spt.co.id 

Kebutuhan terhadap ASP telah berkembang karena kenaikan biaya perangkat 

lunak khusus yang telah jauh melampaui rentang harga usaha kecil dan menengah. 

Meningkatnya kompleksitas perangkat lunak juga telah menimbulkan biaya besar 

untuk pendistribusian perangkat lunak ke pengguna akhir. Melalui ASP, 

kompleksitas dan biaya tersebut dapat dipangkas. Sebagai tambahan, masalah 

pemutakhiran perangkat lunak juga dapat dihilangkan dengan model ASP ini. 

Setiap organisasi memerlukan sebuah fondasi menuju sebuah aplikasi bisnis yang 

khusus untuk membantu menjalankan bisnis mereka. Namum ASP berbeda, hanya  

memperoleh hasil yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang 

http://www.pajakku.com/
http://www.laporpajak.com/
http://www.spt.co.id/
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besar di software license, hardware, maupun biaya implementasi. Dengan ASP 

tidak hanya memotong biaya, seperti biaya lisensi software, biaya penerapan, 

biaya perawatan, biaya investasi hardware, biaya sistem operasi, biaya konsultasi, 

biaya kepala bagian, dan lain sebagainya namun juga jangka hidup dari aplikasi 

tersebut. Dengan ASP, dapat menggunakan aplikasi pilihan anda dengan sesegera 

mungkin tanpa penundaan - tanpa instalasi software, atau menunggu proses 

lisensi. Penggunaan ASP pun dapat memberikan kebaikan bagi para penggunanya 

termasuk KPP Pratama Tanjung karang dan DJP Pusat.  

Secara tidak langsung dengan penggunaan ASP terdapat sistem-sistem  yang baik 

yang  dapat membantu khususnya pada peroses pelayanan online diantaranya 

adalah: 

1. ExcelACC ERP: Aplikasi Enterprise Resource Planning dengan penerapan 

yang cepat. Ini menjangkau hampir seluruh aspek untuk menjalankan 

bisnis anda, seperti Keuangan, Akunting, Kontrol Inventaris, Alur Sales 

Lokal, Alur Import, Kontrol Produksi, Manajemen Aset Tetap, Distribusi, 

Procurement, Produksi dan lain sebagainya. 

2. HRMS & Payroll System: ini bisa jadi aplikasi dasar di mana setiap 

organisasi harus memilikinya. Dapat memberikan Human Resource 

Management System and Payroll system yang lengkap dengan semua yang 

dibutuhkan 

3. HR Employee Self Service: aplikasi ini memungkinkan untuk memberikan 

layanan Employee Self Service dengan respon cepat untuk segala 

kebutuhan Human Resources. Dapat mengizinkan pegawai untuk 

mencetak slip gaji mereka, surat izin cuti, mencetak formulir perusahaan, 
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mengecek agenda perusahaan, membaca berita perusahaan, mengubah 

informasi pribadi pegawai, dan lain sebagainya. 

4. Taxcalc: Small and Medium Payroll Application: Aplikasi ini dapat 

membantu untuk memproses kebutuhan pembayaran harian, mengajukan 

pajak bulanan, melakukan bank transfer, dan lain sebagainya. Aplikasi ini 

secara otomatis membantu anda menghitung dan menyimpan pajak 

penghasilan tahunan dengan pemerintah 

5. Integrated School System: Apabila menjalankan bisnis pendidikan berupa 

sekolah,  

6. Fixed Asset Management System (Pro16): Aplikasi ini membantu 

membantu  untuk mengelola seluruh aset anda, tidak hanya menelusuri 

kemudian mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan aset, namun 

juga menghitung seluruh keperluan penyusutan nilai aset dan jurnal.  

Keenam point di atas adalah point yang dapat didapati didalam penggunaan ASP. 

ASP memang memberikan kemudahan yang cukup baik dan bahkan ASP dinilai 

sebagai aplikasi yang terkemuka yang terpecaya kualitasnya. Maka tak heran bila 

penggunaan ASP dipakai oleh organisasi yang menyediakan layana publik 

termasuk DJP Pusat dan KPP Pratama Tanjung Karang. 

Berikut adalah alur SOP tata cara penerbitan e-FIN untuk e-Filling melalui 

Application Service Provider (ASP)  sebagai berikut: 
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Gambar. 5.13 

SOP Tata Cara Penerbitan e-Fin untuk e-Filling melalui ASP (Application 

Service Provider) 
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Bila diuraikan prosedur kerja atau SOP diatas adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN ke 

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima permohonan 

Wajib Pajak dan meneliti alamat yang tercantum dalam surat permohonan 

dengan alamat yang terdapat dalam Master File Nasional (MFN) 

Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal alamat Wajib Pajak pada surat 

permohonan tidak sesuai dengan MFN, maka permohonan Wajib Pajak 

tidak disetujui dan dikembalikan ke Wajib Pajak. Apabila alamat Wajib 

Pajak pada surat permohonan sama dengan MFN, makaPetugas TPT 

merekam permohonan dan mencetak LPAD dan BPS. LPAD digabung 

dengan surat permohonan untuk diteruskan ke Pelaksana Seksi Pelayanan 

sedangkan BPS setelah ditandatangani Petugas TPT disampaikan ke Wajib 

Pajak. 

3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam permohonan Wajib Pajak pada 

aplikasi Pendaftaran e-FIN yang terdapat di portaldjp menu aplikasi sub 

menu aplikasi online dan mencetak e- FIN serta menyerahkan kepada 

Kepala Seksi Pelayanan. 

4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf e-FIN kemudian 

meneruskan kepada Kepala Kantor. 

5. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani e-FIN,kemudian 

meneruskan kepada Seksi Pelayanan. 
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6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima e-FIN kemudian meng-

administrasikan dalam buku register permohonan e-FIN, kemudian 

menyerahkan e-FIN kepada Wajib Pajak. 

7.   Proses selesai. 

Setelah peroses selesai maka WP dapat mendapatkan e-FIN setelah jangka waktu 

yang ditentukan. Jangka waktu yang diberikan oleh pusat untuk peroses ini adalah 

selama paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap 

dan benar. Peroses kerja diatas tentunya sudah disahkan oleh DJP pusat untuk bisa 

diaplikasi oleh kantor pelayanan pajak pratama di seluruh indonesia. Sama dengan 

SOP sebelumnya, SOP dengan menggunakan application service provider ini pun 

memiliki dasar hukum yang bisa dibuktikan keasliannya. Peraturan Menteri 

KeuanganNomor 152/PMK.03/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, 

serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian 

Surat Pemberitahuan. Selanjutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan 

dan/atau Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara 

Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Jasa Penyedia Aplikasi (ASP). Pihak 

yang terkait didalam peroses ini adalah: 

1. 1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 

2. Kepala Seksi Pelayanan. 

3. Pelaksana Seksi Pelayanan. 

4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. 

5. Wajib Pajak. 
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Kepala kantor walaupun sebagai orang yang sebatas menadtangani dan memberi 

persetujuan, ia juga berhak bertanggung jawab langsung dengan pusat.  

 

2. Faktor penghambat dan pendukung didalam penerapan e-government 

dalam administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sepanjang tahun 2013-2015, pelaksanaan pelayanan perpajakan melalui teknologi 

informasi secara elektronik di KPP Pratama Tanjung Karang mulai bergerak, 

dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan tersebut terdapat faktor pendukung KPP 

Pratama Tanjung Karang dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan baik dari 

internal maupun eksternal. 

1. Faktor Internal 

Dari dalam Internal, Faktor pendukung dan penghambat yang menjadi kendala 

bagi KPP Pratam Tanjung Karang adalah sebagai berikut: 

Untuk faktor pendukung didalam internal KPP Pratama itu sendiri berdasarkan 

hasil wawancara dengan Firman Raharja, selaku Kepala Seksi Waskon I, 

mengatakan bahwa: 

“yang menjadi faktor pendukung internal kami adalah sarana dan 

prasarana yang mendukung kinerja kami terkait pajak online dan target 

pencapaian yang sudah ditetapkan oleh pusat.selanjutnya yaitu 

penggunanan sistem jaringan yang mendukung walaupun terkadang sangat 

lelet dan sedikit ada gangguan yang dapat menghambat kinerja kami.” 

(03/06/2015) 

 

Sarana dan prasarana dinilai cukup mendukung didalam kinerja oprasional para 

aparatur pajak baik pada seksi pelayanan publik sekalipun. . Selanjutnya  aparatur 

- aparatur pajak  yang memiliki kualitas  yang memadai dan handal, dengan 

jenjang pendidikan yang sangatlah mempuni. Hal lainnya penggunaan sistem 
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yang ada membuat para aparatur bekerja lebih ringan dan terstruktur. Dari sistem 

pendukung disini terdapat pula faktor penghambat. Faktor yang menghambat 

dalam penerapan sistem elektronik perpajakan yaitu jaringan koneksivitas internet 

yang suka terganggu. Selanjutnya  yang di mana jumlah pegawai pajak masih 

dirasa tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak, untuk itulah dapat dikatakan 

keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh jumlah 

maupun kualitas aparat. Hal tersebut senada dikemukan oleh, Fahrrurozi selaku 

Kepala Sub Bagian Umum, mengatakan bahwa: 

“jumlah pegawai yang ada saat ini memang tidak sesuai denga jumlah WP 

yang ada,tapi semuanya sudah diatur langsung oleh pusat dan kami hanya 

menerimanya,dan kami tidak berhak untuk bisa meminta penambahan 

karyawan karena tidak segampang itu dan kami tidak ada kuasanya.” 

(03/06/2015) 

 

Pihak KPP Pratama Tanjung Karang tidak berhak untuk bisa meminta 

penambahan jumlah apartur demi terlaksananya kinerja yang optimal. Sebab pusat 

pun menyeleksi secara nasional jumlah pegawai yang akan disebarkan di seluruh 

KPP di Indonesia. 

Selain itu ditemui ditempat yang berbeda peneliti mewawancarai Firman Raharja 

selaku Kepala Waskon I mengatakan bahwa faktor penghambat di bidang internal 

adalah pembatasan waktu pengaksesan untuk melihat data WP yang hanya sampai 

pukul 09:00 pagi dan sistem yang ada  terpusat oleh pusat. Dijelaskan juga bahwa 

seluruh aparatur yang lewat pukul 09:00 pagi baru mengakses data diruang 

lingkup internal dapat dipastikan mereka tidak akan bisa membukanya dan 

mencobanya esok hari. 
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2. Faktor Eksternal 

Selanjutnya Faktor eksternal yang mengahambat dan mendukung penerepan e-

government di KPP Pratama Tanjung Karang berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada Firman Raharja, selaku Kepala Seksi Waskon I , 

mengatakan bahwa: 

“untuk faktor pengambat eksternal, saya fikir ketidakyakinan masyarakat 

ketika mereka mengakses atau mencoba registrasi sistem online pajak. 

Selain itu komunikasi yang kami jalin tidak sesuai dengan harapan 

kami,karena terhambat pengetahuan untuk hal sosialisasi. Tapi untuk 

faktor pendukung nya itu adalah antusias masyrakat.terlihat pencapaian 

200% sejak dikeluarkannya pajak online membuat kami sedikit merasa 

senang sebab diluar target pencapaian kami” (03/06/2015) 

Hal yang sama pun di ungkapkan oleh Agung Prayogo selaku Staff Pelaksana 

Seksi Pelayanan, yang mengtakan bahwa : 

“antusias masyarakat terhadap pelaporan SPT tahunan secara online dan 

pendaftaran NPWP secara online mengalami persentase kenaikan yang 

signifikan dan diluar target kami,itu yang menurut kami menjadi faktor 

pendukung utama eksternal ya masyarakat itu sendiri si wajib pajak.” 

(04/06/2015) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa memang hal utama yang menjadi faktor 

pendukung secara eksternal adalah masyarakat itu sendiri atau si Wajib Pajak. 

Sebab apabila antusiasnya kurang dapat dibayangkan penerapan pajak secara 

online di KPP Pratama tidak akan pernah mencapai taget pencapaian yang sudah 

ditentukan.Perluasan sosialiasai dan komunikasi dapat menjadi faktor pendukung 

lain setelah itu.  Pajak online dikeluarkan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk 

bisa melakukan peroses administrasi perpajakan yang ada. Tanpa dukungan yang 

sepenuhnya oleh masyarakat tidak akan berjalan dengan baik . 

Namun dengan adanya faktor pendukung dan penghambat baik dari sisi internal 

maupun eksternal. Pihak KPP Pratama Tanjung Karang memiliki upaya – upaya 
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tertentu agar dapat faktor tersebut terselesaikan. Hanya saja untuk faktor sumber 

daya manusia pihak KPP Pratama Tanjung Karang tidak bisa ambil andil untuk 

menyelesaikan, sebab terkait sumber daya manusia pihak pusatlah yang secara 

langsung mengambil alih. Terkait faktor eksternal yakni masyarakat dan 

sosialisasi hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak KPP Pratama 

Tanjung Karang dengan melakukan upaya -  upaya yang riil atau nyata. Hal ini 

diungkapkan oleh Firman Raharja, selaku Kepala Seksi Waskon I , 

mengungkapkan bahwa: 

“terkait dengan faktor penghambat dari sisi eksternal pihak KPP Pratama 

Tanjung Karang akan sesegera mungkin mengatasi dengan mengambil 

langkah – langka yang riil dengan terus melakukan sosialisasi yang tanpa 

henti kepada masyarakat agar masyarakat nantinya dapat memahami apa 

itu sebanrnya pajak online dan kemudahan-kemudahan yang diberikan 

oleh pajak online itu sendiri. Kemudian selanjtnya kami terus melakukan 

pelatihan kepada masyarakat agar lebih membantu lagi apabila mereka 

masih merasa bingung. Karena, di kantor kami sendiri memiliki satu 

komputer disitu masyarakat akan diberikan kesempatan untuk melakukan 

proses administrasi perpajakan secara online baik itu pendaftran NPWP 

secara online dan pembayaran secara online dan lain sebagianya.” 

(03/06/2915 ) 

Tentu upaya – upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama  Tanjung Karang pasti 

akan lebih membantu lagi dengan tujuan awal pajak online tersebut. Sasaran pajak 

online pun akan tepat. Pihak KPP Pratama Tanjung Karang sangat bertanggung 

jawab penuh dengan segala sesuatu yang menyangkut wilayah kerjanya. Karena, 

apabila tidak ada upaya dari pihak KPP Pratama Tanjung Karang untuk faktor 

penghambat dari sisi eksternal tentunya pajak online diwilayah Tanjung karang 

Timur, Pusat,Barat,Kec. Kedaton dan Kec.Enggal serta Kec.Kemiling tidak akan 

berjalan dengan baik. 
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B. Pembahasan Penelitian  

Penerapan E-Government dalam Administrasi Perpajakan  Pada Kantor  

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung K arang Kota Bandar Lampung 

Pada subpoint ini penulis akan membahas terkait hasil penelitian mengenai 

penerapan e-government  dalam administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, Adapun pembahasan terkait hasil tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan e-government dalam administrasi perpajakan pada Kantor 

Pelayanan Pajak  Pratama Tanjung Karang  berdasarkan Inpres No. 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

Government yang  akan dijabarkan pembahsannya oleh penulis,berikut 

pembahsannya: 

A. Kualitas  Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak KPP Pratama Tanjung Karang 

sangat mempuni dan sudah sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh pusat. 

Semua pegawai secara spesifikasi berdasarkan jenjang pendidikan terdapat 

jenjang pendidikan terakhir dari mulai SMA , D I, D III, D IV  sampai pada 

jenjang yang lebih tinggi yakni S-2 . Semua sumber daya aparatur pajak yang ada 

di KPP Pratama sudah melewati tahap-tahap seleksi secara ketat oleh pihak pusat. 

Dan pihak KPP Pratama tidak ada hak untuk menambahkan jumlah pegawai tanpa 

ada persetujuan dari pusat. Semua mempunyai kapasitas yang telah sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Walaupun hal yang paling utama adalah dapat 

mengoprasionalkan infrastruktur yang ada namun standar lain diterapkan oleh 

Dirjen Pajak Pusat. Jenjang pendidikan memang menjadi perhatian, kualitas 
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sumber daya manusia pada seksi pelayanan ada beberapa yang ada diantaranya 

merupakan lulusan pada jenjang diploma. Sehingga tidak sembarangan orang 

untuk bisa menempati tempat yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penelitipun, informan menjelaskan bahwa memang di KPP 

Pratama terdapat banyak sekali pegawai dengan beragam jenjang pendidikan yang 

berbeda – beda . 

Hal tersebut sesuai dengan sasaran penerapan e-government yang tertulis didalam 

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government bahwa sasaran e-government untuk kualitas 

sumber daya yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang memang sangat mempuni 

dan memadai. 

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa penerapan e-government pada 

administrasi perpajakan khususnya pada kualitas sumber daya manusia sudah 

tepat dan semua sudah mempuni. 

  

B. Sistem 

Bahwa sistem yang terjalin di KPP Pratama Tanjung saat ini adalah terpusat oleh 

Dirjen Pajak. Standarisasi yang ada sudah ditetapkan langsung sehingga para 

pegawai tinggal menjalankannya sesuai tugas dan fungsi yang ada. Pelayanan pun 

lebih efektif dan efesien sebab waktu yang tersedia untuk para Wajib Pajak yang 

melakukan secara manual untuk leluasa memberikan pemahaman yang lebih lama 

hal ini sesuai dengan pendapat (Rahayu dan Lingga, 2009) menjelaskan bahwa 

Penerapan sistem dalam administrasi perpajakan ini diharapkan agar lebih efisien, 

ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan 
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kegiatanreformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi 

prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sejak tahun 2001. Semua sistem meiliki mekanisme kerjanya masing-masing 

seperti mekanisme kerja sistem e- Registration yang secara luas dapat kita 

daftarkan diri melalui website pajak yaitu www.pajak.go.id  

Berdasarkan pembahasan diatas  mengenai sistem, dapat disimpulkan sistem yang 

terjaring di KPP Pratama Tanjung Karang memudahkan para wajib pajak didalam 

mengopasionalkan pajak online dan hal itu pun dapat mempermudah kinerja para 

aparatur pajak. Sistem yang tersedia semua terpusat oleh  Dirjen Pajak Pusat dan 

tentu saja sistem ini sangatlah efesien dan efektif didalam administrasi perpajakan 

dan mewujudkan tingkat kepatuhan pajak. 

 

C.  Sarana dan Prasarana ( Infrastruktur) 

Sarana dan prasarana yang tersedia di KPP Pratama Tanjung Karang sudah 

berstandar . Koneksi jaringan, akses serta  perangkat keras dan lunak semua sudah 

sesuai standar yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak Pusat. Pihak KPP Pratama 

Tanjung Karang secara otomatis hanya tinggal menjalankannnya saja.  Yang 

menjadi sasaran lain dari diterapkannya e-government adalah infrastruktur yang 

dapat menunjang berjalannya sebuah sistem administrasi perpajakan yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa informan 

menjelaskan Sarana dan Prasarana KPP Pratama sudah memadai, semua sarana 

dan prasaran cukup membantu dan meringankan beban kinerja para aparatur 

didalam menjalankan kinerjanya. Hal lain pun didukung pula dengan hasil 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kelengkapan sarana dan prasaran 

http://www.pajak.go.id/
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memang sudah mempuni dan cukup membantu didalam kinerja para pegawai KPP 

Pratama  Tanjung Karang 

Sesuai dengan INPRES Presiden No. 3 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa dari 

lima (5) sasaran penerapan e-government , faktor sarana dan prasarana atau 

infrastruktur adalah hal yang perlu diperhatikan.  Dapat disimpulkan bahwa 

insfrastruktur yang ada memang sudah memadai namun perlu ada penambahan 

beberapa unit kembali, guna lebih mendukung sebuah penerapan e-government 

yang digagas oleh pemerintah. 

 

D. Sosialisasi 

Sosilisasi secara harfiah menunjukan kepada sebuah pemberitahuan aturan 

ataupun nilai didalam sebuah kelompok dan masyarakat. KPP Pratama Tanjung 

Karang telah melakukan sosialisasi dengan adanya pajak online. Hal itu dilakukan 

di lingkungan KPP Prtama Tanjung Karang itu sendiri atau face to face . Secara 

asosiasi pun dilakukan oleh pihak KPP Pratama Tanjung Karang agar masyarakat 

mengetahui bagaimana jalannya pajak online dan cara bekerjanya serta 

keuntungannya.  

Sosialisasi yang dilakukan secara bertahap sehingga nantinya masyarakat atau 

Wajib Pajak tidak lagi melakukan kegiatan pajak secara manual. Sehingga 

terciptanya sebuah administrasi pajak yang efesien dan efektif.  Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri yang menjelaskan 

bahwa ada beberapa elemen sukses terciptanya efektivitas didalam penerapan e-

government dalam bidang administrasi perpajakan yang dilihat dari salah satunya 

yaitu , penyuluhan ataupun sosialisasi. Perlunya penyuluhan atau sosialisasi 
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berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan 

kewajiban perpajakannya, maka dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak dapat 

memperluas fungsi penyuluhan dengan fungsi pelayanan.  

Pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu didukung dengan memberikan 

kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan 

menyediakan berbagai sarana dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Wajib 

Pajak dalm rangka efesiensi dan efektivitas kegiatan administrasi perpajakan yang 

kini sedang berkembang dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.  

Terbukti dengan data yang diperoleh peneliti, bahwa dengan sosialisasi tentang 

pajak online khususnya melalui e-Filling di KPP Pratama Tanjung Karang 

kenaikan persentase yang di  peroleh oleh pihak KPP Pratama Tanjung Karang 

sejumlah 201% dengan tingkat pencapian 1405, jauh dari target KPP Pratama 

Tanjung Karang itu sendiri yakni sejumlah 700 di tahun 2014. Pada tahun 2015 

kenaikan persentase dalam target  pun terjadi bahkan lebih dari tahun sebelumnya 

yaitu 3012 dengan pencapaian target sejumlah  5159 dengan  tingkat  persentase 

171%. 

Dapat disimpulkan bahwa sosialiasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Tanjung Karang sudahlah berjalan dengan sesuai aturan yang ada. 

Sehingga dengan penyuluhan yang dilakukan tingkat persentase pun meningkat 

baik persentase pencapaian ataupun persentase akhir pajak onlien melalui e-

Filling di KPP Pratama Tanjung Karang. 
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E. SOP ( Standar Oprasional Prosedur) 

Standar oprasinal prosedur adalah sebuah standar bekerja yang menjadi acuan dan 

fokus didalam proses kerja para aparatur pemerintah dan pajak dan bahw=kan 

semua pegawai . Demi terciptanya efektivitas e-government yang selanjutkan 

mendukung berjalannya sebuah sistem administrasi perpajakan yang efektif 

dibutuhkan sebuah SOP  yang jelas dan dapat dipatuhi oleh para pegawai.  SOP 

atau Standar Oprasional Prosedur yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang pada 

tiap sub bagian satu dengan yang lainnya sangatlah berbeda.  

Secara umum KPP Pratama tidak memilik SOP yang menunjang kinerja 

kantornya namun mereka memiliki SOP yang telah di tetapkan oleh pusat didalam 

sistem kinerjanya. Tentu ini memudahkan mereka didalam bekerja dan tidak 

saling ganggu dengan yang lainnya. Namun secara oprasional memang mereka 

diharuskan untuk terus bekerja sesuai dengan SOP sub bagian kerjanya masing-

masing namun ada kalanya mereka bekerja secara given yang artinya mereka 

dapat mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus melihat SOP yang ada. 

Penggunaan sanksi minim diberikan,sebab untuk saat ini belum pernah ada 

aparatur pajak yang tidak bekerja sesuai dengan SOP namun apabila itu terjadi 

baik pusat dan KPP pun akan memberikan sanksi yang sesuai.  

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan SOP di KPP Pratama Tanjung Karang 

sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pusat dan penggunaan sanksi 

tetap dilakukan demi terbentuknya sebuah sistem kerja yang baik dan sistematis. 
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2. Faktor penghambat dan pendukung didalam Penerapan E-Government 

dalam Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP) Tanjung Karang Kota Bandar Lampung  yang meliputi : 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yang mendukung penerapan e-government atau pajak online di 

KPP Pratama Tanjung Karang adalah insfrastruktur yang dinilai cukup. 

Terbentuknya sebuah sistem pajak online yang akhirnya membuat kinerja para 

apartur pajak menjadi lebih ringan dan terstruktur. Namun disisi lain terbentuknya 

sebuah sistem memang menghasilkan untung dan rugi, kerugiannya adalah 

keneksivitas jaringan internet yang terkadang cukup lambat dan selanjutnya  yang 

di mana jumlah pegawai pajak masih dirasa tidak sesuai dengan jumlah wajib 

pajak, untuk itulah dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya 

sangat ditentukan oleh jumlah maupun kualitas aparat. 

Dan dapat disimpulkan bahwa, pada faktor pendukung dan penghambat penerapan 

e-government pada administrasi perpajakan pada kantor KPP Pratama Tanjung 

Karang adalah terbntuknya jaringan sistem yang mempuni serta jumlah pegawai 

yang dirasa kurang dalam hal jumlah namun pihak KPP Pratama Tanjung Karang 

telah mampu mengatasi faktor penghambat tersebut. 

 

2. Faktor Eksternal 

Pembahasan faktor eksternal baik faktor pendukung dan penghambat didalam 

penerapan e-government di dalam administrasi perpajakan adalah dari segi 

pendukung antusias ataupun respons masyarakat yang baik terhadap adanya pajak 

online. Keingin tahuan wajib pajak terhadap peroses kerja dari online pajak itu 
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sendiri, terlihat dari tingkat persentase yang sangat tinggi di tahun 2014 yaitu 

sekitar 21% dan itu menunjukan bahwa memang pajak onlien keberadaannya 

sangat menguntungkan bagi masyarakat atau Wajib Pajak. Selanjutnya, bila bicara 

pada faktor penghambat adalah, adanya ketidakyakinan dalam mengakses ataupun 

didalakm registrasi sendiri. Ketidakyakinan itu misalnya adalah, takut apabila 

tahap – tahap yang dilakukan kurang maksimal, ataupun ragu bahwa ketika 

memasukan atau membuat account lupa passswardnya atau kata kuncinya. 

Berdasarkan hasil wawancara memang informan mengiyakan bahwa 

ketidakyakinan terhadap sistem yang ada sedikit memperhambat. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang ada memang menjadi tantangan 

tersendiri oleh KPP Pratama Tanjung Karang didalam upayanya untuk terus 

mensosialisasikan pajak online kepada masyarakata atau wajib pajak. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


