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ABSTRAK 
EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA 

DITINJAU DARI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, TIMBAL BALIK 
PEMERINTAH, DAN UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK 

 
Oleh: 

Fadina Anbiya 
 

Dosen Pembimbing: 
Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak. 

 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan pajak dalam rangka meningkatkan 
penerimaan negara di sektor perpajakan. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi 
tingkat kepatuhan pajak di setiap negara, yaitu sistem pemungutan pajak, timbal balik 
pemerintah di sektor perpajakan, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam 
meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini akan melakukan evaluasi dengan membandingkan 
antara dua negara yang memiliki perbedaan tingkat kepatuhan pajak yaitu antara Indonesia dan 
Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan 
Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya 
peningkatan pajak. Agar kita bisa mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak yang ditinjau dari 
beberapa faktor tadi, maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari 
penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak dan timbal balik 
pemerintah pada sektor perpajakan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di 
Indonesia dan Australia. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah merupakan peran penting 
dalam meningkatkan kepatuhan pajak di setiap negara. 

 
 
Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Timbal Balik Pemerintah, 

Upaya Peningakatan Pajak. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
EVALUATION THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE IN INDONESIA AND AUSTRALIA 

IN TERMS OF TAX COLLECTION SYSTEM, RECIPROCAL GOVERNMENT, AND 
EFFORTS TO INCREASE TAX COMPLIANCE 

 
By 

FADINA ANBIYA 
Supervisor 

 
DEVI PUSPOSARI, SE., M.Si., Ak. 

 

 

This research is motivated by the inportance of tax compliance in order to increase tax revenue 
in the sector. There are several factors that influence the level of tax compliance in each 
country, that is the system of tac collection, the government reciprocal taxation sector, and 
effort have been made to improve tax compliance. This study will evaluate by comparing the 
advance of the two countries that have different levels of tax compliance, namely indonesia and 
australia. This study aimed to evaluate the level of tax compliance int erms of the taxation 
system, the government reciprocity, and efforts to increase taxes, so that we can evaluate the 
level tax compliance in terms of some of these factors, we used descriptive qualitative research 
method. The result oh this study concluded thet the application of the tax collection system and 
the reciprocal influence of government in the sector of high taxation low level of tax compliance 
in indonesia and australia. In addition, the government’s efforts is an important role in 
improving tax compliance in each country. 
 
 
Key Word : Tax Compliance, Taxation System, Goverment Reciprocity, Efforts to Increase 
Taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan perpajakan merupakan pilar yang paling penting terhadap 

keberlangsungan sebuah negara, khususnya di Indonesia. Banyak sekali manfaat yang bisa 

dihasilkan dari pajak yang akan membantu pembangunan negara dan memberikan 

kesejahteraan warga negaranya. Perpajakan Indonesia pada saat ini sudah menganut sistem 

self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri. Oleh 

sebab itu, negara mempunyai hak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan pajak atau Tax Compliance 

diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan 

serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, 

kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ideal 

wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material adalah wajib pajak 

yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan penyampainnya ke kantor 

pajak sebelum batas waktu berakhir.  

Kepatuhan pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. 

Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, 

maka penerimaan pajak akan tinggi. Lalu sebaliknya, apabila kepatuhan itu tidak dapat 



diwujudkan dan diterapkan pada Wajib Pajak maka bagaimanapun sistem dan 

administrasinya tidak akan memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Otoritas pajak harus 

mampu membangun suatu tax compliance strategy yang reasonable dan didasarkan pada 

asumsi bahwa pembayar pajak cenderung akan menghindar untuk membayar pajak jika 

memiliki peluang. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah meminimaliasasi peluang terjadinya 

upaya-upaya penghindaran pajak. 

Dari data yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tingkat kepatuhan pajak 

di Indonesia pada tahun 2012 bisa diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia 

masih sangat rendah yaitu untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 15% dan untuk 

wajib pajak badan sebesar 10%. Angka tersebut didapat dari jumlah wajib pajak yang 

terdaftar NPWP dibandingkan dengan wajib pajak yang melaporkan SPT. Jika dibandingkan 

dengan negara tetangga yaitu Australia, Indonesia sangat jauh tertinggal mengenai tingkat 

kepatuhan pajaknya. Menurut ATO (Australian Taxation Office) yang menjadi pusat 

perpajakan di Australia, tingkat kepatuhan pajak di Australia sangat tinggi yaitu untuk wajib 

pajak individu atau biasa yang dikenal di Indonesia dengan wajib pajak orang pribadi sebesar 

93% dan untuk wajib pajak perusahaan atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan wajib 

pajak badan sebesar 82%. Angka tersebut dilihat dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan 

TFN (Tax File Number)/ABN (Australian Business Number) atau biasa yang kita kenal di 

Indonesia dengan NPWP dibandingkan dengan wajib pajak yang membayar pajak. Seperti 

yang kita ketahui, Australia merupakan sebuah benua yang paling kecil, bahkan walaupun 

disebut sebagai benua tapi jumlah penduduk Australia tidak lebih besar dibandingkan dengan 

Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tidak lebih besar dibandingkan Indonesia, 

Australia bisa memanfaatkan potensi pajak yang dimiliki dengan maksimal.  

Melihat perbedaan tingkat kepatuhan antara Indonesia dan Australia, peneliti ingin 

mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Peneliti juga 



memberikan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan pajak di 

Indonesia maupun di negara lain.  

Hasil penelitian Oktavianie (2013) yang membahas mengenai Sosialisasi Perpajakan, 

Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan 

KPP Bitung, menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Bitung lebih 

besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado. 

Hasil penelitian Hendri (2012) yang membahas mengenai Perbandingan Sistem 

Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, menyimpulkan 

bahwa kedua negara sama-sama menerapkan sistem administrasi perpajakan dengan sistem 

self Assessment. Kinerja Kantor Pajak di RRC lebih baik dari DJP ditinjau dari tax ratio dan 

jumlan penerimaannya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak dan penerimaan negara adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi 

dan peningkatan kemampuan dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan kode 

etik pegawai, penguatan data dan informasi internal dan eksternal, penegakan hukum (law 

enforcment) serta penyederhanaan aturan perpajakan dan pemberian fasilitas perpajakan di 

usaha tertentu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian Nur Cahyonowati (2011) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya 

kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap 

kepatuhan perpajakan secara sukarela. 



Menurut hasil penelitian Abdullatief Tuasamu (2010) mengenai Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Perspektif Keadilan Menurut Pandangan Dosen di Ambon menyimpulkan bahwa 

kepatuhan wajib pajak dikalangan dosen di Ambon relatif masih rendah disebabkan oleh 

kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela masih kurang, mengharapkan adanya imbal 

balik dari pembayaran pajak mereka, merasa adanya ketidakadilan karena fasilitas umum 

yang dibangun dengan hasil pembayaran pajak juga dinikmati oleh orang-orang yang tidak 

membayar pajak padahal secara ekonomis mereka memiliki kemampuan, belum adanya 

sangsi yang tegas dari pemerintah bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diawal, maka judul penelitian ini 

adalah “ Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Australia Ditinjau dari Sistem 

Pemungutan Pajak, Timbal Balik Pemerintah dan Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak “. 

Aspek-aspek yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini dilihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya adalah peneliti akan melihat tingkat kepatuhan pajak dari sisi wajib 

pajak, lalu akan mengevaluasi sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya 

yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kedua negara. Peneliti memilih 

wajib pajak untuk menilai tingkat kepatuhan pajak dan memilih tiga aspek tersebut 

dikarenakan menurut peneliti setelah membaca beberapa jurnal dan berita mengenai 

perpajakan, aspek tersebutlah yang paling berperan dalam perpajakan disebuah negara. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana evaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia ditinjau dari 

sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah dan upaya peningkatan kepatuhan pajak? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia ditinjau dari 

sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah dan upaya peningkatan kepatuhan pajak. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan penulis mengenai Evaluasi Tingkat 

Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Australia Ditinjau dari Sistem Pemungutan Pajak, 

Timbal Balik Pemerintah, dan Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak. 

b. Bagi akademis yaitu hasil penelitian ini akan menambah bukti empiris mengenai 

Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Australia Ditinjau dari Sistem 

Pemungutan Pajak, Timbal Balik Pemerintah, dan Upaya Peningkatan Kepatuhan 

Pajak Indonesia. 

c. Bagi peneliti lain yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai 

informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Untuk dapat memahami secara terperinci dari tiap-tiap bab dalam penelitian ini maka pola 

pembahasan disajikan secara tersendiri, sehubungan dengan hal tersebut maka disajikan 

sistematika pembahasan dari masing-masing bab tersebut yang merupakan isi dari penelitian 

secara singkat. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 



Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang peneliti gunakan, yaitu tentang 

kepatuhan pajak, sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya 

peningkatan kepatuhan pajak guna mendukung analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Merupakan bab metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam menjawab 

permasalahan ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, batasan 

penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta 

narasumber dan informan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti melakukan analisa tentang tingkat kepatuhan pajak di Indonesia 

dan Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan 

upaya peningkatan kepatuhan pajak. Bab ini berisi hasil evaluasi tentang tingkat 

kepatuhan pajak yang di lihat dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, 

dan upaya peningkatan pajak, serta dilakukan analisa setiap aspek. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan dan saran-saran 

yang peneliti berikan terhadap hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mencari kekurangan dan keterbatasan masalah yang dihadapi. Bab 



ini terdiri dari kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia ditinjau dari sistem 

pemungutan pajak, kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia ditinjau dari timbal 

balik pemerintah di sektor perpajakan, kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia 

ditinjau dari upaya peningkatan pajak, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Dalam menganalisi penyebab tingkat kepatuhan pajak di Australia lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, peneliti perlu melakukan 

peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Tinjauan pustaka ini diharapkan bisa memberikan suatu pandangan umum yang 

berguna dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian dalam 

kepatuhan pajak: 

Menurut Gerbing (1988), dalam Richardson (2006), melakukan analisis faktor atas 

survei yang dilakukan pada 225 individu pembayar pajak di Amerika dan mengidentifikasi 

lima keadilan pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu : 

a) Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak (General Fairness and Distribution of 

the Tax Burden). 

b) Timbal Balik Pemerintah (Exchange with Government). Dimensi ini berhubungan 

dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak 

penghasilan yang dibayar. 

c) Sikap Perpajakan dari Orang Kaya (Attittude Towards Taxation of the Wealthy). 

Dimensi ini berhubungan dengan pembayar pajak kaya tidak membayar dari pajak 

penghasilan secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan 

yang hanya diberikan untuk orang kaya. 



d) Struktur Tarif Pajak yang dipilih (Preferred tax Rate Structure). Dimensi ini 

berhubungan dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak 

profresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional); dan 

e) Kepentingan Pribadi (Self-Interest). Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang 

dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain. 

Richardson (2006) melakukan penelitian mengenai dimensi keadilan pajak sebagai 

variabel kepatuhan pajak di Hongkong. Richardson (2006) meneliti apakah dimensi-dimensi 

yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) akan mempengaruhi tingkat kepatuhan di 

Hongkong yang memiliki budaya yang berbeda dengan Amerika Serikat. Richardson (2006) 

dalam penelitiannya juga menambahkan satu dimensi baru yaitu, middle income earners tax 

share/burden. Penambahan dimensi keadilan ini disesuaikan dengan budaya dan sistem 

perpajakan yang berlaku di Hongkong. 

OECD juga melakukan survei terhadap perekonomian Indonesia yang didalamnya 

terdapat pembahasan mengenai perpajakan di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan OECD 

berisi peningkatan sistem pajak di Indonesia, bahwa Indonesia sudah lama berupaya untuk 

meningkatkan sistem pajaknya selama lebih dari satu dekade terakhir. Upaya tersebut 

dilakukan baik dalam hal peningkatan pendapatan maupun efisiensi administrasi. meski 

sudah melakukan upaya tersebut dalam kurun waktu itu, pajak tetap masih rendah. Hal ini 

dikarenakan ada kebutuhan dalam belanja infrastruktur dan jaminan sosial. Pengecualian 

pada sektor sumber daya alam berdampak pada peningkatan pendapatan pajak akan sangat 

baik dicapai melalui perluasan basis pajak dan peningkatan administrasi pajak, bukan denga 

merubah jadwal pajak yang selaras dengan praktik internasional. Peraturan yang bisa 

digunakan dalam memperluas basis pajak diantaranya adalah dengan mendorong para 

wirausahawan untuk masuk ke dalam sistem pajak yang sudah ada, memasukkan pendapatan 

tunjangan pegawai pada pendapatan pajak, dan mengurangi pengecualian pada PPN. 



Disamping itu, kredit investasi berbasis luas bisa juga bisa menjadi cara yang lebih aman 

untuk meningkatkan insentif investasi dibanding dengan memberikan tax holidays. 

Memperkenalkan sistem pajak yang memiliki target dan sederhana bagi usaha kecil dan 

menengah, seperti yang direncanakan pemerintah saat ini bisa mendorong keinginan dan 

keikutsertaan mereka pada sistem pajak untuk jangka panjang. Walaupun seperti yang kita 

ketahui potensi pendapatan jangka pendeknya terbatasi.  

Perbaikan yang dilakukan pemerintah pada sistem administrasi pajak berhasil 

mencapai kemajuan substansial di Indonesia sejak 2002, walaupun masih ada ruang untuk 

melakukan peningkatan dalam hal pelatihan pejabat pajak dan audit administrasi serta 

kapasitas ligitasi, dan juga memperkuat sistem control internal serta meningkatkan 

transparansi keputusan administrasi. sistem audit bisa ditingkatkan lagi dengan cara 

mengalokasikan lebih banyak audit pajak berbasis resiko kepatuhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh John Hutagaol, Winarno, Arya (2007) mengenai 

strategi meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia meberikan hasil yaitu terdapat variabel 

yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi 

perpajakan, persepsi penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan 

perpajakan, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan Database. 

Selanjutnya, Hendri (2012) meneliti mengenai Perbandingan Sistem Administrasi 

Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian Hendri adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan 

ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Hasil dari penelitian Hendri 

menunjukkan bahwa walau kedua negara sama-sama menerapkan sistem self assessment 

dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik ditinjau dari sisi 

penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam 



melaksanakan penegakan hukum. Otoritas pajak di RRC juga sangat konsisten dalam 

meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa penelitian membahas mengenai 

kepatuhan pajak yang dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang akan diangkat dalam penelitian 

ini mencakup sistem pemungutan pajak, keadilan pajak yang dilihat dari timbal balik 

pemerintah, dan upaya-upaya yang dilakukan. Lalu peneliti juga akan menambah satu aspek 

lagi yang tidak ada di penelitian sebelumnya yaitu aspek wajib pajak. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai penyebab yang 

memperngaruhi perbedaan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia dari berbagai 

aspek tersebut. Seperti yang kita ketahui tingkat kepatuhan Australia lebih tinggi 

dibandingkan Indonesia. Dari penelitian ini kita akan mengetahui apa yang menyebabkan 

tingkat kepatuhan pajak di Australia lebih tinggi dibandingkan Indonesia ditinjau dari 

berbagai aspek tersebut. 

 

2.2 Pengertian Pajak 

 Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso 

Brotodiharjo (1991:2),  dalam buku “ Perpajakan Indonesia” yang disusun oleh Waluyo 

(2011) 

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”  



Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan definisnya, ciri-ciri pajak antara lain : (1) pajak dipungut berdasarkan 

undang-undang, (2) tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat 

ditujukan secara langsung, (3) pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan 

umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun 

pembangunan, (4) pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) berfungsi mengisi anggaran 

(budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam 

bidang ekonomi dan sosial (regulasi).  

 Lembaga pengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

bernaung dibawah Departemen Keuangan.  

 

2.3 Kepatuhan Pajak 

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan dibentuknya 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia ini bisa dilakukan dengan cara 

menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. 

Sumber pembiayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalan melalui pajak. 

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Wahyu Santoso (2008), 

wajib pajak mempunyai kesediaan untuk emenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 



peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, 

peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 

2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut : 

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 

b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) 

masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 

c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian 

SPT Masa masa pajak berikutnya; 

d) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak : 

1. kecuali telah memperoleh izin untuk mengagsur atau menunda pembayaran pajak; 

2. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 

(dua) masa pajak terakhir; 

e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan 

f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajir tanpa pengecualian atau 

dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak 

mempengaruhi laba rugi fiskal Laporan audit harus : 

1. Disusun dalam bentuk panjang )long form report); 

2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial fiskal. 



Kepatuhan adalah fondasi bagi sistem self assessment agar dapat tercapai apabila 

elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut Ismawan (2008:83), elemen-

elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak. 

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. 

d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. 

Pengertian Wajib Pajak Patuh bisa dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 

secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Udnang-Undang Perpajakan. Kepatuhan 

formal mencakup butir b dan c dari pengertian diatas. 

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang 

Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan 

material mencakup butir a dan d pengertian diatas. 

Menurut Massofa (2008) salah satu faktor yang juga menentukan tinggi rendahnya 

kepatuhan pajak adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang 

biasa disebut compliance cost. Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsinya disebut administrative cost. 

 

2.4 Wajib Pajak 

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak 

yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau 



badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, jelas sekali bahwa wajib pajak memiliki peran penting 

dalam berjalannya perpajakan yang baik pada suatu negara. Besarnya penerimaan pajak 

bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

patuh.  

 

2.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur sub-sistem, yaitu tax ratio, tax 

law dan tax administration. Melihat pendapat tersebut, sistem perpajakan bisa disebut 

sebagai metode atau cara untuk mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib pajak dan 

dapat mengalir ke kas negara. 

Oleh karena itu, dalam sistem pajak dikenal istilah self assessment, official assessment 

dan witholding tax system. Self assessment adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, mulai 

dari pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung pajak terhutangnya, menyetorkan pajak 

terhutangnya, melaporkan, hingga mempertanggungjawabkan pajak terhutangnya. Jadi, 

inisiatif pemenuhan kewajiban pajak terletak pada wajib pajak dan bukan pada petugas pajak 

atau fiskus. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Sedangkan Witholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk 

menentukan besarnya pajak yang bersangkutan. 



Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu pemungutan pajak seperti yang 

diungkapkan oleh Adam Smith, menekankan perlunya penerapan prinsip efficiency, equality, 

certainty, dan convinience dalam mekanisme pemungutan pajak. 

1. Equality adalah keserasian dalam pembebanan pajak. Adam Smith memberikan 

pembatasan bahwa equility itu ada apabila pembebanan pajak itu diserasikan 

dengan kemampuan membayarnya di satu pihak dengan ketentuan yang diterima 

dari pemerintah di pihak lainnya. 

2. Certainty adalah keserasian di dalam pembebanan pajak itu harus ditentukan 

secara pasti dalam suatu peratura, tidak boleh ada kemungkinan untuk 

menafsirkan peraturan itu semaunya atau sekehendaknya pelaksana sehingga 

memungkinkan terjadi tawar-menawar. 

3. Convenience adalah harus diusahakan adanya cara pemungutan pajak yang 

menyenangkan bagi wajib pajak. dengan pelayanan yang baik dan menyenangkan. 

4. Efficiency adalah biaya pemungutan pajak tidak lebih terlalu besar sehingga 

melebihi hasil pungutannya. 

Teori yang mendukung pemungutan pajak di Indonesia adalah teori asuransi, teori 

kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Penjabaran untuk setiap 

teori tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh 

karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan yang diberikan negara. 

2. Teori Kepentingan 



Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing 

prang, jika semakin besar kepentingan orang tersebut maka semakin tinggi pajak yang 

harus dibayarkan. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk smeua orang harus sama beratnya, artinya adalah pajak yang harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk menghitung daya 

pikul masing-masing orang bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama 

unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh 

seseorang. Kedua adalah unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materiil yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. 

Sebagai warga negara yang berbakti terhadap negaranya, maka rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak yang dilakukan adalah semata-mata sebagai 

suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada dampak atau akibat dari pemungutan pajak. maksudnya 

adalah apabila memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat. Setelah itu 

negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini sudah tidak digunakan lagi di 

Indonesia. 



 

2.6 Keadilan Pajak 

Definisi yang dikemukakan oleh Adolf Wagner mengenai keadilan yaitu pungutan pajak 

berlaku secara umum/universal tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan 

dengan sama pula. Menurut John Rawis (dalam Velasquez, 2005), norma keadilan secara umum 

tidak menolak hak-hak moral individu. Sebagian alasannya adalah dalam tingkatan tertentu, 

keadilan didasarkan pada hak-hak moral individu. Hak moral untuk diperlakukan sebagai 

individu yang sederajat dan bebas. Masalah-masalah keadilan dan kewajaran biasanya dapat 

dibagi menjadi tiga kategori. Keadilan distributif, adalah kategori pertama dan yang paling 

mendasar yang berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam 

masyarakat. Keadilan retribusi, adalah kategori yang kedua yang ada pada pemberlakuan 

hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Maksud hukuman yang adil 

adalah hukuman yang dalam artian tertentu jika diterima oleh pihak yang melakukan kesalahan. 

Terakhir yaitu kategori yang ketiga keadilan kompensatif, adalah kategori yang berkaitan 

dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang 

mereka alami akibat perbuatan orang lain.   

Dari jaman ke jaman akan selalu muncul teori keadilan sendiri yang dikemukakan 

oleh para filsuf. Teori keeadilan sudah muncul sejak jaman Yunani Kuno hingga sekarang 

(Wiwoho:2008). Teori-teori keadilan itu adalah teori keadilan jaman Yunani Kuno, teori 

keadilan abad pertengahan, teori keadilan jaman modern, dan teori keadilan dewasa ini.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan satu teori dari beberapa teori 

tersebut yang paling terbaru untuk menjelaskan tentang keadilan. Teori tersebut adalah teori 

dewasa ini, karena teori tersebut merupakan teori yang paling terbaru yang ada dan bisa 

membantu menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini. 



Teori Keadilan Dewasa Ini 

Menurut H.L.A Hart bahwa keadilan adalah pemberian yang sama pada semua orang 

terhadap diri dan hak milik pada umumnya yang dianggap sebagai persyaratan moralitas yang 

pokok dari lembaga-lembaga politik. Tidak adanya perlindungan terhadap orang yang tidak 

bersalah dianggap suatu ketidakadilan. Dengan begitu keadilan adalah suatu konsep yang 

menyangkut penilaian. Suatu kata ‘adil’ atau ‘tidak adil’ merupakan perkataan moral yang 

paling sering digunakan dalam suatu penghargaan atau kritik terhadap hukum dan 

pelaksanannya. 

Selain itu, ada lagi tokoh lain yang mengemukakan pendapatnya pada dewasa ini 

yaitu John Rawls yang diungkapkan dalam bukunya yang berjudul A Theory Of Justica. Isinya 

mengenai suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. Suatu asas keadilan itu 

dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian diantara anggota masyarakat dengan 

mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan 

hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang. 

Berdasarkan teorinya, John Rawls mengemukakan ada dua asas keadilan yang akan 

diterima oleh masyarakat, yaitu : 

1. Setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; 

2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur hingga memberikan manfaat yang terbesar 

bagi mereka yang berkedudukan paling tidak menguntungkan, jabatan/kedudukan terbuka 

lebar bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan. 

Selanjutnya langsung beralih kepada keadilan menurut hukum pajak. dalam hukum 

pajak, keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada 

orang-orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan 

juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara (Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 



2005:121). Lalu dalam bahasa yang berbeda, Adolf Wagner mengemukakan bahwa asas 

keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus 

dikenakan pajak dalam jumlah yang sama atau harus diperlakukan dengan sama.  

Prinsip keadilan yang dimaksud pada pemungutan pajak diatas paling penting jika 

dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu prinsip keadilan horizontal dan prinsip keadilan vertikal. Menurut Parwito 

(2006), keadilan horizontal pada perspektif pajak mengandung arti, untuk wajib pajak dengan 

kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama. 

Sedangkan keadilan vertikal adalah semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin 

tinggi pula beban pajak yang dikenakan, dan begitu juga sebaliknya. Konsep ini adalah yang 

mendasari pengenaan pajak penghasilan secara progresif. 

Indonesia juga memiliki dasar keadilan pajak yang sudah tertuang dalam dasar negara 

Indonesia yaitu pancasila. Sila kelima dalam pancasila berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia” mengandung maksud bahwa hasil pajak hanya berasal dari sebagian kecil 

rakyat, sedangkan sebagian besar rakyat tidak kena pajak. Rakyat yang tidak mampu tersebut 

terdiri atas anak-anak yang tidak mempunyai penghasilan atau sebagian besar orang-orang yang 

tidak mampu. Mereka mempunyai penghasilan, tetapi tidak kena pajak karena berpenghasilan 

dibawah Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketentuan ini merupakan pemerataan yang 

jelas sekali, karena pajak untuk semua orang (prinsip keadilan yang merata) demi untuk 

kepentingan umum. Misalnya adalah adanya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Puskesmas, dan lain-lain yang semuanya berasal dari 

hasil penerimaan pajak yang dapat dipergunakan oleh semua orang. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 



Kepatuhan perpajakan memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di setiap 

negara. Tetapi, dalam membangung suatu kepatuhan tidak semudah itu, banyak sekali faktor-

faktor yang bisa membentuk dan bahkan meningkatkan kepatuhan tersebut atau bahkan ada 

banyak juga faktor-faktor yang membuat rendahnya suatu kepatuhan pajak di suatu negara.  

Pajak merupakan penghasil pendapatan terbesar suatu negara maka pajak sangat 

penting diperhatikan agar sebuah negara bisa membiayai kebutuhan negaranya. Sudah banyak 

cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan pajak. Meskipun 

begitu masih banyak sekali wajib pajak yang terus mangkir dari kewajiban perpajakannya, 

masih banyak wajib pajak yang tidak mau patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Apalagi sekarang ini sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment yang 

mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaprkan kewajiban 

perpajakannya sendiri. Jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya maka tidak akan mungkin uang pajak akan terhimpun dengan 

maksimal.  

Dalam sistem self assessment ini, meskipun pelaksanaan kewajiban perpajakan 

diawali dari wajib pajak tapi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang memang 

menangani khusus perpajakan Indonesia harus tetap mengawasi agar proses dan pelaksanaan 

sistem ini tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan 

pajak. kegiatan tersebut harus dilihat sebagai upaya yang dilakukan DJP yang memang telah 

diamanatkan di dalam Undang-Undang perpajakan. Pelaksanaan kewajiban petugas pajak 

maupun wajib pajak harus dijalankan sesuai fungsinya dengan konsisten dan konsekuen. 

Selain itu dampak atau hasil dari pembayaran pajak sendiri sebagai bukti nyata sangat 

dipertanyakan oleh wajib pajak sebagai orang yang memberikan uangnya kepada negara untuk 

mendapatkan kesejahteraan dari negara. Melihat kondisi pembangunan saat ini sangat diragukan 



pendapatan pajak telah dilakukan dengan maksimal seperti apa yang diharapka oleh wajib pajak. 

banyaknya korupsi dan penyelewengan yang justru dilakukan oleh petugas sangat membuat 

kepercayaan wajib pajak hancur. Tidak bermoralnya para pemerintah yang katanya sebagai 

wakil rakyat yang akan membangun dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya membuat 

rakyat marah. 

Untuk menjelaskan alur pemikiran penulis dalam penelitian ini, peneliti akan 

memberikan gambaran dalam bagan alur pemikiran (Gambar 2.1) berikut ini: 

Gambar 2.1 

Bagan Alur Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Langkah awal dalam sebuah penelitian ilmiah paling umum dilakukan adalah 

menentukan pendekatan dan jenis penelitian yang akan dilakukan. Memilih jenis atau memilih 

metode yang digunakan tergantung pada masalah dalam penelitian yang telah ditentukan. 

Metode penelitian sendiri pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Supaya kita bisa mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australian 

yang ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya peningkatan 

pajaknya dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan pendekatan 

penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan metode ini maka data yang 

didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai. Menurut Irawan dalam penelitian kualitatif, metodologi yang digunakan 

memiliki ciri yang unik. Ciri tersebut bermula dari permasalahn penelitian yang dimulai dari 

pertanyaan luas dan umum, pengumpulan data yang fleksibel, terbuka dan kualitatif, serta 

penyimpulan temuan yang bersifat induktif dan tidak digeneralisasikan. 

Metode kualitatif juga dipilih karena metodi ini dapat memberi rincian yang kompleks 

tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Metode ini juga dipilih 

karena memiliki karakteristik yang sama dengan ciri-ciri penelitian kualitatif yang dikemukakan 

oleh Darmin, yaitu : 



a. Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti 

adalah instrumen utamanya. Kedudukan peneliti sebagai instrumen pengumpul data lebih 

dominan dari instrumen lainnya. 

b. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan merupakan kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Jika memang ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai 

penunjang saja. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, 

dokumen, dan lain-lain. 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses kerja, terutama yang berkaitan 

langsung dengan masalah sosial. 

d. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksinya 

disusunoleh peneliti atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama 

melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian. 

e. Penelitian kualitatif memberi titk tekan pada makna, dimana fokus penelaahan berkaitan 

langsung dengan masalah kehidupan manusia. 

Pendekatan kualitatif tersebut diharapkan agar bisa memahami fenomena sosial yang 

diteliti dengan gambaran yang bersifat analisis secara keseluruhan dengan melaporkan 

pandangan-pandangan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar belakang ilmiah. 

Pendekatan kualitatif mempunyai 6 (enam) karakteristik, yaitu : 

1. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dari pada hasil penelitian atau produk 

dari penelitian. 

2. Penelitian kualitatif dangat tertarik dengan fenomena atau gejala sosial. 

3. Peneliti merupakan alat utama untuk melakukan pengumpulan dan analisis data. Data 

yang diperoleh dari analisis statistik atau wawancara bukan kuesioner. 

4. Penelitian kualitatif melibatkan lapangan, sehingga peneliti terjun langsung ke 

individu, waktu, tempat atau instansi untuk melakukan observasi. 



5. Penelitian kualitatif menggambarkan bahwa peneliti tertarik dengan proses, 

pengalaman dan memperoleh manfaat dari wawancara dan bukti. 

6. Proses dari penelitian kualitatif bersifat induksi, sehingga peneliti membangun 

anstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari kenyataan. 

Penelitian ini juga bersifat ideographic artinya peneliti ini berusaha menempatkan 

temuan penelitian dalam konteks sosial-budaya serta konteks waktu dan konteks historis, 

yang spesifik, dimana penelitian telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami 

tindakan sosial yang memiliki makna. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

dan pemahaman yang mendalam mengenai evaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan 

Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya 

peningkatan tingkat kepatuhan pajak. 

 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Agar memperjelas jenis penelitian ini, berikut akan dijabarkan mengenai jenis 

penelitian berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu penelitian. 

 

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut 

Sanafiah Faisal (1992), penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenimena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Tujuan 

penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan 

hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Peneliti mencoba menggambarkan 



secara lebih detail mengenai evaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia 

ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya peningkatan 

tingkat kepatuhan pajak. 

 

3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada 

penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penelitian murni 

lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka 

pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini termasuk penelitian murni dikarenakan 

penelitian ini berorientasi pada ilmu pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk 

membantu kebutuhan civitas akademis memperoleh literatur mengenai gambaran umum dan 

pembahasan yang lebih mendalam mengenai evaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia 

dan Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya 

peningkatan tingkat kepatuhan pajak. 

 

3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian 

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian cross sectional. Hal ini 

sejalan dengan yang diungkapkan Bailey (1999) mengenai definisi cross sectional : 

“ Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take 

several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point 

in time. “ 

Berdasarkan definisi diatas, penelitian cross sectional dilakukan hanya dalam satu 

waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa 



bulan. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan 

dalam sekali waktu saja. 

 

3.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini membatasi pembahasan pada tingkat kepatuhan pajak dari kedua negara 

yang dilihat dari Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Timbal Balik Pemerintah, dan 

Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode adalah tata cara suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian merupakan 

penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang dipakai dalam suatu penelitian. 

Metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan, yang 

berisi prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian. 

Guba dan Lincoln (1985) mengatakan, “ The source of such data may be interviews, 

observations, documents “ . menurut Guba dan Lincoln, data dalam penelitian dapat 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi di lapangan dan bisa juga diperoleh dari 

studi kepustakaan. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dari : 

 

3.4.1 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan sendiri dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur, buku, 

majalah, jurnal paper, tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki hubungan dengan masalah 

penelitian. Selain itu dalam penelitian ini juga mengambil data atau informasi dari Undang-

Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan 



penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan data sekunder agar bisa memaparkan bagaimana 

tingkat kepatuhan pajak di Australia dan di Indonesia yang ditinjau dari sistem pemungutan 

pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya peningkatan pajak. 

Creswell (1984) menyatakan studi kepustakaan pada suatu penelitian memiliki 

beberapa tujuan, yaitu : 

a. Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang sedang dilaporkan; 

b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan 

berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan 

memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, dan; 

c. Memberikan kerangka untuk menentikan signifikansi penelitian dan juga sebagai 

acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan hal-hal lain yang ditemui. 

 

3.4.2 Observasi 

Observasi dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana kepatuhan pajak di Australia 

dan di Indonesia, serta mengetahui secara langsung apa saja manfaat perpajakan yang bisa 

dilihat dari fasilitas-fasilitas masyarakat umum yang diberikan pemerintah. Hal ini juga 

sejalan dengan yang dijabarkan oleh Kirk dan Miller (1986) : 

“ natural vision is binocular, for seeing the same thing simulaneously from more than one 

perspective gives a fuller understandingof its depth ” . 

 

3.4.3 Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah cara pengumpulan data informasi secara langsung melalui 

wawancara mendalam dan mendapatkan data primer dan dokumen-dokumen lain yang 

diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan 



menggunakan pedoman wawancara. Dari metode wawancara ini akan menghasilkan data 

yang berupa data kualitatif, yaitu maksudnya data hasil wawancara tersebut akan dinyatakan 

dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia 

dan Australia yang ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan 

upaya peningkatan pajak. 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data bukan angka 

seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel, foto, gambar 

atau film, yang bertujuan untuk mencari suatu bentuk umum yang dituangkan dalam 

deskripsi kata-kata. Menurut analisa data kualitatif yang dikemukakan oleh Neuman (2003), 

maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupaka analisis data kualitatif 

dengan metode narrative dengan ciri kegiatan sebagai berikut : 

‐ Data yang diolah dapat memberikan penjelasan gambaran atau kejadian mengapa 

sesuatu terjadi. 

‐ Peneliti dapat menyisipkan hal-hal kecil dalam bentuk konsep sistematika yang baru, 

teori eksternal, atau suatu modul abstrak. 

‐ Penjelasan tidak dalam bentuk konsep dan teori ilmu sosial tetapi dalam kombinasi 

spesifik secara detail. Peneliti menyajikan realitas objek penelitian sebagai bagian dari 

objek penelitian. 

‐ Analisis dan penjelasan data menggunakan terminologi dan konsep yang telah 

dipelajari dan bukan memasukan suatu konsep yang baru. Analisa dilakukan ketika 

peneliti mengorganisir data olahan untuk disampaikan. 

‐ Analisis dengan metode narrative mengacu pada literatur melalui pemilihan kata-kata 

secara kreatif oleh penulis dalam memaparkan uraian, menjelaskan suatu keadaan, 



menampilkan perkembangan suatu karakter, ataupun melakukan penekanan pada hal-

hal yang dramatis. 

‐ Menyajikan informasi secara lengkap dan jelas dalam menunjukkan proses atau 

peristiwa yang terjadi dengan spesifik. Metode ini mempunyai kemampuan untuk 

mengambil suatu permasalahan dengan kompleksitas yang tinggi dan menyampaikan 

suatu pemahaman tentang suatu peristiwa atau faktor-faktor yang saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

‐ Metode ini memiliki kekuatan pada peneliti yaitu kebebasan peneliti untuk membuat 

bahan secara spesifik dalam melengkapi penjelasannya. 

 

3.6 Narasumber/Informan 

Narasumber atau informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Penelitian kualitatif ini menggunakan narasumber atau informan sebagai sumber 

data yang dipilih sesuai kebutuhan dan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan 

kegunaan. Narasumber-narasumber yang dimintai informasi sebagai sumber data adalah 

sebagai berikut : 

1. Agi Erdiantini (Mahasiswi Universitas Oz, Australia) 

2. Yeney Widya Prihatiningtyas, SE., MSA., AK (Dosen Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya) 

3. Gerad Collingwood (Bachelor of Art, University of Southern Queensland) 

Pemilihan dan pengambilan narasumber-narasumber diatas setidaknya bisa memenuhi 

kriteria narasumber atau informan yang ideal mengacu dari apa yang diuraikan oleh Neuman 

(2003), sebagai berikut : 

‐ Informan sangat mengenal betul dengan objek penelitian dan dalam posisi yang 

signifikan untuk menyaksikan kejadian sehingga bisa menjadi informan yang baik. 



Informan tinggal dan tumbuh dalam objek penelitian dan terlibat dalam rutinitasnya. 

Informan mempunyai pengalaman bertahun-tahun pada budaya objek yang diteliti dan 

bukan merupakan orang baru. 

‐ Informan pada saat dilakukan wawancara berada dalam lingkup masalah objek 

peneliti. Tapi jika informan tersebut sudah tidak lagi berada didalam lapangan 

penelitian, maka semakin lama mereka berada diluar objek penelitian akan semakin 

banyak informasi yang harus disusun ulang. 

‐ Informan bisa meluangkan waktunya untuk peneliti. Wawancara dilakukan beberapa 

jam dan beberapa informan mungkin tidak bisa melakukan wawancara yang panjang. 

‐ Informan yang sifarnya tidak analitikal lebih baik daripada informan yang bersifat 

analitikal. Informan yang memiliki sifat tidak analitikal biasanya menggunakan teori 

yang mendasar atau praktek yang telah berlaku umum. Hal tersebut bertolak belakang 

dengan informan yang memiliki sifat analitikal yang akan memberikan analisa 

berdasarkan kategori dari media atau pendidikannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai penyebab tingkat kepatuhan pajak di Australia 

bisa lebih tinggi daripada tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Aspek-aspek yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah terkait Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak, timbal balik 

pemerintah, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

Lalu  disetiap sub-bab ini akan disajikan analisis dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan, 

yakni analisis mengenai faktor-faktor penyebab perbedaan tingkat kepatuhan pajak yang 

diketahui bahwa Australia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. 

 

4.1 Profil Tingkat Kepatuhan Pajak : Wajib Pajak 

4.1.1 Wajib Pajak Indonesia 

Di Indonesia yang tergolong wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran 

wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan 

ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang 

perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan 

perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Namun, 

faktanya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Indonesia masih rendah. 

Kesadaran wajib pajak yang rendah terlihat dari sedikitnya jumlah wajib pajak yang 

memenuhi kewajibannya pada tahun 2012. Berdasarkan publikasi pada website depkeu.go.id di 



tahun 2012, dilihat dari wajib pajak orang pribadi, jumlah potensial wajib pajak di Indonesia 

adalah sebesar 67 juta orang. Dari jumlah yang disebutkan itu, wajib pajak yang terdaftar NPWP 

baru berjumlah 20 juta orang dan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan hanya berjumlah 8,8 juta orang. Lalu untuk wajib pajak badan di Indonesia berjumlah 

5 juta badan usaha, tapi yang terdaftar hanya berjumlah 1,9 juta saja. Sementara itu, badan usaha 

yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya 520 ribu badan usaha.  

 

4.1.2 Wajib Pajak Australia 

Wajib Pajak di Australia dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak individu dan wajib 

pajak perusahaan yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan untuk melakukan kewaijban 

perpajakan. Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia yang biasa kita kenal dengan wajib pajak 

orang pribadi dan wajib pajak badan.  

Menurut Australian Taxation Office (ATO) memaparkan mengenai wajib pajak 

Australia pada tahun 2012-2013 yaitu untuk wajib pajak individu yang mendaftar atau yang 

memiliki Tax File Number (TFN) adalah berjumlah 36.000.000 orang. Dari 13.000.000 orang 

tersebut diketahui ada  3.3480.000 orang yang membayarkan pajaknya. Lalu, untuk wajib pajak 

perusahaan diketahu bahwa perusahaan yang mendaftarkan dirinya dan memiliki Australian 

Business Number (ABN) adalah sebanyak 7.500.000 perusahaan. Dari jumlah tersebut diketahui 

bahwa jumlah perusahaan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sebanyak 6.150.000 

perusahaan.  

 

4.1.3 Analisis 

Menurut data yang didapat diatas antara Indonesia dan Australia bisa dihitung tingkat 

kepatuhan pajak pada masing-masing negara. Persentase tingkat kepatuhan pajak tersebut 



dihitung dari total wajib pajak yang melaporkan SPT atau yang membayar pajak dibagi dengan 

total wajib pajak yang terdaftar NPWP lalu dikalikan dengan100% sehingga mendapatkan angka 

yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak pada masing-masing negara. Dari jumlah tersebut 

bisa dipersentasekan bahwa angka 8,8 juta wajib pajak orang pribadi hanyalah 44% dari jumlah 

total wajib pajak yang mendaftarkan NPWP. Lalu, untuk wajib pajak badan, jika 

dipersentasekan berarti hanya sekitar 27,37%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Australia, 

93% dihitung dari perbandingkan jumlah wajib pajak individu yang mendaftarkan TFN dengan 

jumlah wajib pajak individu yang membayar pajak dan untuk wajib pajak perusahaan sebesar 

82%. Bisa dilihat dalam tabel sederhana dibawah ini : 

 

 

 

Tabel 4.1 : 

Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 

Negara WPOP Terdaftar WPOP Lapor/Bayar Tingkat Kepatuhan Pajak 

WPOP 

Indonesia 20.000.000 8.800.000 44% 

Australia 36.000.000 33.480.000 93% 

Sumber : DJP dan ATO 

 

Tabel 4.2 : 

Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan 



Negara WP Badan Terdaftar WP Badan Lapor/Bayar Tingkat Kepatuhan 

Pajak WP Badan 

Indonesia 1.900.000 520.000 27,37% 

Australia 7.500.000 6.150.000 82% 

Sumber : DJP dan ATO 

Melihat selisih tingkat kepatuhan pajak antara Indonesia dan Australia membuat 

pertanyaan apa penyebab yang menjadi faktor perbedaan tingkat kepatuhan pajak antara 

Indonesia dan Australia. Sebagai suatu sektor penting dalam penerimaan negara, tingkat 

kepatuhan pajak akan sangat berpengaruh bagi pemasukan pajak. Maka dari itu dalam 

pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan pajak khususnya di Indonesia dan Australia. Kesadaran wajib pajak harus 

segera ditimbulkan kepada seluruh mayarakat Indonesia agar kepatuhan pajak di Indonesia 

meningkat dan akan meningkatkan pendapatan pajak di Indonesia.  

 

4.2 Sistem Pemungutan Pajak 

4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Indonesia 

Pemungutan pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan negara 

yang sangat penting. Sebagai pelaksana dan peningkatan pembangunan nasional, pajak perlu 

disoroti lagi dengan lebih seksama. Menurut Tunggul Ashari (2006) dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Hukum Pajak, pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem 

pemungutan pajak yang digunakan selama ini, yaitu Official Assessment System, Self Assessment 

System, dan Withholding System. 

1. Official Assessment System 



Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan 

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment 

System yaitu wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, 

wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan 

Pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak yang dikenakan 

dalam sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

3. Withholding System 

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Pajak yang dikenakan dalam sistem ini adalah PPh 21 yang dipotong bendaharawan.  

    

Berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara 

perpajakan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang no 16 tahun 2000, 

terdapat hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut : 

a. Kewajiban Wajib Pajak. 

1. wajib pajak harus mendaftarkan diri kekantor pajak untuk memperoleh NPWP dengan cara 

mengisi formulir, melengkapi lampiran dan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP). 

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada 



setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok 

Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 

dalam pengawasan administrasi perpajakan. 

2. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

Setiap wajib pajak sebagai Pengusaha yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak. 

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas 

Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk 

pengawasan administrasi perpajakan. 

3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak. 

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak, formulir Surat Pemberitahuan 

disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan 

oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak. 

4. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, 

dan menandatanganinya. 

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. 

Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan 

pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah 

yang diizinkan. 



5. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos atau 

Bank Persepsi. 

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 

ketetapan pajak. 

6. Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan 

wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. 

Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan 

neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang 

pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus 

disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Karena selama jangka waktu tersebut 

DJP masih dapat melakukan pemeriksaan. 

7. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib : 

- memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; 

- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan 

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

- memberi keterangan yang diperlukan. 

b. Hak Wajib Pajak 



1. Wajib pajak berhak untuk menerima tanda bukti perlaporan SPT. Untuk Surat Pemberitahuan 

yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pengiriman 

dianggap sebagai tanggal penerimaan. 

2. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Apabila 

wajib pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan 

atau neraca perusahaan beserta leporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, 

sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas 

waktu yang telah ditentukan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh 

perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan. 

3. Wajib pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke 

KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh wajib 

pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam 

jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 

Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. 

4. Wajib pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk 

mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Atas permohonan wajib pajak, 

Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran. Pajak yang terutang termasuk kekurangan pemabayaran Pajak Penghasilan yang 

masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun 

tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan 

hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada wajib pajak yang benar-

benar sedang mengalami kesulitan likuiditas. 



5. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25. 

6. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak. 

7. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung 

atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak. 

8. Wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh 

kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya. Wajib pajak dapat mengajukan 

keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 

- Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

- Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 

pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 

9. Wajib pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

10. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atas pengurangan 

pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru. 



11. Wajib pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk 

mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

 

4.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Australia 

Menurut Australian Taxation Office (ATO), sistem pemungutan pajak di Australia 

umunya bekerja dengan menggunakan sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment di 

Australia diterapkan pada pengembalian pajak tahunan. Maksudnya adalah pada akhir tahun 

pajak wajib pajak harus menunjukkan semua pendapatannya dan bisa mengklaim pemotongan, 

offset, dan kredit lainnya yang menjadi hak wajib pajak. Sistem untuk pajak tidak langsung juga 

beroperasi dibawah sistem Self Assessment. Pajak tidak langsung yang dikenakan dalam sistem 

Self Assessment adalah cukai, pajak barang dan jasa, pajak mobil mewah, pajak pemerataan 

anggur, kredit pajak bahan bakar.  

Dibawah sistem Self Assessment, kantor pajak akan menerima klaim yang dibuat 

wajib pajak dalam pengembalian pajak atau laporan kegiatan. Untuk pemberitahuan penilaian 

pajak penghasilan dikeluarkan pada 1 Juli 2012 dan pada saat itu laporan aktivitas wajib pajak 

akan diperlakukan sebagai pemberitahuan penilaian yang dikeluarkan oleh kantor pajak dan 

akan diberikan kepada wajib pajak. Meskipun kantor pajak akan menerima permintaan 

pengembalian dari wajib pajak atau laporan kegiatan wajib pajak, hal tersebut mungkin masih 

akan ditinjau lagi oleh kantor pajak untuk dilihat kebenarannya. Jika pada saat melakukan 

permintaan pengembalian dan melaporkan laporan kegiatan wajib pajak dibantu oleh orang 

ketiga, secara hukum yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi didalamnya adalah 

wajib pajak itu sendiri.  

Untuk memastikan integritas sistem perpajakan, hukum memberikan petugas pajak 

periode dimana petugas pajak dapat meninjau kembali permintaan pengembalian dan laporan 

kegiatan yang disampaikan wajib pajak sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada 



penambahan atau pengurangan jumlah pajak yang terutang. Ketika wajib pajak menadatangani 

pengembalian pajaknya, wajib pajak secara otomatis telah mengambil tanggung jawab atas 

informasi yang terdapat didalam permintaan pengembalian tersebut. Petugas pajak akan 

berasumsi bahwa wajib pajak telah menyelesaikan pengembalian pajaknya dengan itikad baik. 

Jika wajib pajak menyadari bahwa pengembalian pajaknya tidak benar, maka wajib pajak harus 

menghubungi petugas pajak sesegera mungkin untuk memperbaiki kesalahan. Dalam 

pendeteksian kesalahan, petugas pajak akan menerbitkan surat ketetapan diubah. Jika sudah 

diterbitkan surat ketetapan tersebut, wajib pajak harus membayar kekurangan pajaknya beserta 

dengan bunga dan denda seperti yang ditentukan oleh hukum perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak, maka 

petugas pajak akan mengembalikan kelebihan tersebut ditambah dengan bunga. 

Menurut informan yang pernah tinggal di Australia dan bersekolah serta bekerja 

disana yang secara otomatis membuat informan menjadi wajib pajak yang harus dipotong pajak 

atas penghasilan yang didapat dari pekerjaannya, pada saat ingin bekerja informan harus 

membuat Tax File Number (TFN). Apabila tidak mempunyai TFN, informan tidak bisa 

mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan setiap pemberi kerja membuat persyaratan 

yang berisi mewajibkan seluruh calon pekerja untuk memiliki TFN. Informan menjelaskan 

bahwa nanti penghasilan yang akan didapat dari pekerjaan yang dilakukan akan dipotong oleh 

pemberi kerja sehingga penghasilan yang didapat sudah bersih dari pemotongan pajak. Oleh 

karena itu, semua pekerja sudah harus memiliki TFN.  

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa setiap akhir tahun pajak wajib pajak 

melakukan konfirmasi terhadap pajak yang sudah dibayarkan. Selain itu, wajib pajak juga bisa 

mengajukan pengembalian atas pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Maksudnya 

pengajuan pengembalian adalah wajib pajak berhak meminta kelebihan pemotongan pajak yang 

telah dilakukan. Asal usul kelebihan tersebut ada banyak, misalnya yang pertama karena wajib 



pajak berhak unutk mendapatkan pengurangan pajak, apalagi yang memiliki tanggungan 

keluarga. Yang kedua pengurangan yang kita dapatkan dari biaya untuk melakukan pekerjaan, 

misalnya adalah untuk membeli buku, baju, laptop, biaya laundry yang digunakan untuk 

menunjang wajib pajak dalam melakukan pekerjaannya. Itu semua adalah sebagai biaya 

pekerjaan yang bisa menjadi pengurang pajak.  

Menurut informan, untuk melakukan pengajuan pengembalian tersebut tidaklah sulit 

bahkan sangat mudah sekali. Wajib pajak bisa melakukannya dengan online tanpa harus pergi ke 

kantor pajak. saat pertama mengurus pengajuan pengembalian ini informan langsung 

mempelajari cara pengajuan pengembalian ketika sedang mengurus pengajuan tersebut. 

Instruksinya sudah sangat jelas diberikan pada website yang mengurus untuk pengajuan 

pengembalian tersebut, sudah terdapat arahannya dan apabila wajib pajak kurang mengerti 

maksud dari arahannya sudah ada penjelasan dari semua arahan yang tertulis. Sangat 

menguntungkan sekali bagi informan dengan adanya pengajuan pengembalian ini karena dalam 

satu tahun jika wajib pajak bisa memaksimalkan biaya-biaya selama melakukan pekerjaan, 

wajib pajak bisa mendapatkan pengembalian sekitar 15%-20% dari pajak yang sudah dibayar. 

Menurut informan kedua yang bersekolah di Australia dan juga melakukan pekerjaan 

part time di sebuah restoran menjelaskan sistem pemungutan pajak di Australia adalah sebagai 

berikut : 

 ” setiap individu dan bisnis yang berada di Australia, maupun perusahaan yang ada 

diluar negeri mempunyai nomor pajak (TFN dan ABN) yang terhubung ke rekening bank yang 

bersangkutan. Contoh : TFN informan terhubung dengan rekening bank Commonwealth Bank 

Australia. Gaji atau pendapatan rutin yang dikirimkan oleh pemberi kerja akan otomatis 

dipotong pajak oleh ATO (Australian Taxation Office) sebelum uangnya masuk ke rekening 

pekerja. Contoh perhitungan :  informan bekerja 15 jam/minggu dan mendapatkan gaji per jam 

$18, pajak $3 per jam. Jadi, jumlah gaji kotor = 15 jam x $18 = $270, lalu akan dipotong pajak = 



15 jam x $3 = $45, maka jumlah bersih yang masuk ke rekening informan adalah $270-$45 = 

$225 per minggu. Lalu untuk membuka rekening di Australia, petugas bank akan meminta 

fotokopi visa (untuk non-Australia) dan nomor centrelink (semacam nomor jaminan sosial) 

untuk dicek keabsahan status kependudukannya. Jika sistem dari bank menyatakan 

visa/centrelink number tidak valid, maka tidak bisa membuka rekening di bank tersebut. Begitu 

juga dengan TFN dan ABN application, jika petugas ATO menyatakan nomor rekening (atau 

visa atau nomor centrelink) tidak valid, maka aplikasi TFN atau ABN tidak bisa diproses. Tanpa 

TFN, perusahaan tempat melamar pekerjaan tidak akan memproses gaji yang seharusnya 

diterima karena sebagian besar pemberi kerja (perusahaan profesional, kantor pemerintah, toko-

toko franchise seperti McD atau KFC) membayarkan gaji pegawainya melalui rekening, tidak 

dibayar cash. Jadi, kemungkinan untuk tidak membayar pajak itu kecil sekali. Lalu, untuk 

pendapatan dibawah $18,000 setahun, pajak yang sudah dibayarkan ke ATO akan dikembalikan 

kepada wajib pajak pada bulan Mei-Juli. Wajib pajak harus mengisi formulir ‘tax return for 

individuals’ lalu nanti pajak yang sudah dibayarkan setiap menerima gaji akan dikembalikan ke 

rekening wajib pajak 100%”. 

 

 

4.2.3 Analisis 

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia 

dan Australia sama-sama menggunakan Self Assessment system. Walaupun menggunakan sistem 

yang sama, tapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Seperti kasus pembuatan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia dan Tax File Number (TFN) di Australia, antara dua 

negara sama-sama mengharuskan wajib pajaknya memiliki nomor identitas wajib pajak tapi 

dalam pelaksanaan pembuatan atau proses pembuatannya sangat berbeda. Proses pembuatan 

NPWP di Indonesia bisa dibilang cukup merepotkan dan memakan waktu dengan harus datang 



langsung kekantor pajak. Berbeda dengan proses pembuatan nomor identitas wajib pajak atau 

biasa yang dikenal dengan TFN di Australia yang bisa dilakukan dengan menggunakan akses 

internet tanpa harus datang ke kantor pajak. Kasus selanjutnya mengenai pembayaran pajak 

yang diterapkan di Indonesia dan Australia. Sebenarnya, untuk pemotongan pajak di dua negara 

memiliki prosedur yang hampir sama. Pajak penghasilan sama-sama akan dipotong setiap bulan 

oleh pihak ketiga (pemberi kerja) dan di akhir tahun akan disesuaikan dengan adanya laporan 

pajak yang dilaporkan. Namun, ada sedikit perbedaan dalam laporan pajak yang dilaporkan di 

akhir tahun pajak. Proses pelaporan pajak di Indonesia dilakukan oleh wajib pajak dengan 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. 

Sedangkan di Australia, laporan pajak dibuat oleh petugas pajak dan akan diberikan kepada 

wajib pajak sebagai dasar pembuatan permintaan pengembalian. Dalam proses permintaan 

pengembalian di Australia sangat mudah dan memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh 

wajib pajak. seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa permintaan pengembalian sangat 

mudah dilakukan, dengan menggunakan akses internet saja sudah bisa melakukan permintaan 

pengembalian. Selain itu, menurut informan pengembalian pajak sangat menguntungkan, kurang 

lebih 15%-20% pajak yang sudah dibayarkan bisa kembali kepada wajib pajak. Uang kelebihan 

pajak tersebut akan langsung masuk ke rekening wajib pajak tanpa harus mengurusnya ke kantor 

pajak. Berbeda sekali dengan proses pengajuan pengembalian kelebihan pajak di Indonesia yang 

lumayan rumit dan menghabiskan banyak waktu. Wajib pajak harus mengisi SPT terlebih 

dahulu lalu menyerahkannya ke kantor pajak. Belum selesai sampai disitu, wajib pajak harus 

menunggu Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan setelah itu baru bisa memproses kelebihan 

pajaknya.  

Melihat berbagai kasus yang membedakan pelaksanaan sistem pemungutan pajak 

antara Indonesia dan Australia, memperlihatkan bahwa pelaksanaan sistem pemungutan pajak di 

Indonesia lebih rumit dan tidak praktis dibandingkan dengan Australia. Hal tersebut yang 



membuat wajib pajak di Australia lebih patuh dibandingkan dengan Indonesia, karena didukung 

oleh proses sistem perpajakan yang diterapkan sangat memudahkan wajib pajak yang 

menjalankan. 

 

4.3. Keadilan Pajak: Timbal Balik Pemerintah  

4.3.1 Keadilan Pajak Indonesia 

Wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak tidak hanya sekedar membayar saja, 

melainkan mengharapkan timbal balik dari pembayaran pajak dalam bentuk kesejahteraan yang 

akan didapat oleh wajib pajak. Manfaat yang benar-benar nyata dalam pembangunan negara dan 

fasilitas-fasilitas publik yang nyaman dan memadai. Tapi apa yang sebenarnya masyarakat 

rasakan sekarang sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Bukannya manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat tetapi banyak tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan 

oleh pejabat pemerintahan atau bahkan petugas pajak sendiri. Seperti contoh yang diambil dari 

tulisan masyarakat yaitu ada beberapa kejadian yang sering dialami, kejadian yang 

menjengkelkan dijalan raya, disaat jalanan padat sirine berbunyi dengan kerasnya. Forider yang 

bertugas menjadi pembuka jalan iring-iringan kendaraan konvoi. Dengan kaca mobil terbuka, 

sirine yang sangat keras terdengar di telinga, dan lampu kedap-kedip yang mengintimidasi, 

aparat didalam mobil melambai-lambaikan tangan dan berteriak-teriak menyuruh minggir semua 

pengguna jalan. Di belakang aparat pembuka jalan itu bukanlah ambulans yang sedang 

mengangkut orang kritis yang sekarat atau mobil pemadam kebakaran yang akan 

menyelamatkan rumah terbakar, namun hanya rombongan ibu-ibu sebuah korps tertentu yang 

akan menghadiri suatu acara yang sangat tidak penting. Situasi negara juga tidak sedang genting 

berperang. Forider konvoi motor besar pun tak kalah sombong memenuhi jalanan, apalagi untuk 

ukuran pejabat, atau bahkan sekelas menteri atau presiden dengan alasan prosedur tetap mereka 



mengabaikan kesamaan hak pengguna jalan dan lupa bahwa jalan dibangun dan dibiayai dari 

uang rakyat yakni uang yang berasal dari uang pajak. 

Praktek penyalahgunaan kekuasaan terpampang nyata sebagai budaya yang mau tidak 

mau harus dimaklumi dan diterima oleh rakyat sebagai perlakuan yang biasa dari penguasa. 

Mumpung berkuasa seenaknya saja menggunakan fasilitas negara dengan pengadaan mobil 

dinas mewah. Para penguasa tidak mempunyai rasa malu mempermainkan uang negara melalui 

permainan penggunaan anggaran yang berujung pada tindak korupsi.  

Gayus adalah contoh kasus besar sekaligus sebagai pelajaran yang sangat berharga 

yang telah menghancurkan sistem modern dalam menunjukkan transparansi perpajakan kepada 

masyarakat yang sedang dirintis pada saat itu. Pegawai pajak yang selama ini menjadi 

penghimpun penerimaan pajak melakukan tindak korupsi terhadap uang pajak yang merupakan 

uang masyarakat. Hal tersebut langsung menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Selain 

menurunkan mental pegawai pajak, secara nyata berdampak pada tingkat kepercayaan dan 

kepatuhan Wajib Pajak.  

Pembangunan infrastruktur yang alakadarnya. Modal belanja yang dicantumkan 

dalam APBN diperuntukkan untuk membangun negara dari sisi fisik. Pada setiap proyek 

pembuatan infrastruktur selalu ada tulisan yang menyatakan bahwa proyek tersebut dibangun 

dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak. Sayangnya di era kinerja yang diukur dengan tingkat 

penyerapan anggaran seringkali proyek tidak mengindahkan kualitas dalam pengerjaannya. Hal 

tersebut membuat banyak infrastruktur yang dibangun asal jadi saja, asal terpenuhi tingkat 

serapan, atau asal terpenuhi tenggat waktu. Seharusnya infrastruktur yang disediakan pemerintah 

merupakan bentuk nyata yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kenyataannya 

proyek infrastruktur ini hanya menjadi bahan penyelewengan yang dilakukan pemerintah 

sehingga tertanam dibenak masyarakat sebagai proyek bagi-bagi uang korupsi.  



Pelayanan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan secara 

bertahap diharapkan berbuah manis untuk memberi bukti penggunaan uang pajak untuk 

kesejahteraan bersama. Tidak hanya aparat pajak saja yang berkepentingan mengurusi 

permasalahan terhadap penghasilan negara dari sektor pajak, namun seluruh aparat negara 

adalah satu bendera dalam naungan pemerintahan Republik Indonesia yang harus saling 

membantu memberi pelayanan terbaik dalang rangka meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan 

pembayar pajak. Pelayanan di semua sektor pemerintahan dirasa masih sangat berbelit-belit. 

 

4.3.2 Keadilan Pajak Australia 

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari pembayaran pajak yang dilakukakan di 

Australia sangat terlihat sekali dan tidak hanya terlihat saja tapi lebih penting yaitu dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakat dan wajib pajak. berikut adalah hak dan manfaat yang bisa 

masyarakat atau wajib pajak rasakan yaitu: 

1. Tunjangan Pendidikan 

Tunjangan pendidikan diberikan dalam bentuk biaya pendidikan gratis untuk 

pendidikan tingkat setara Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

sekolah pemerintah sedangkan untuk sekolah swasta tetap dikenakan biaya sekolah sesuai 

dengan biaya yang berlaku bagi warga negara Australia. 

Walaupun biaya sekolah gratis untuk sekolah pemerintah namun masih ada biaya-

biaya tertentu yang harus dikeluarkan seperti biaya seragam, biaya bus sekolah, biaya buku dan 

alat tulis, biaya tim olahraga. Untuk seluruh biaya tersebut umumnya total biaya berkisar antara 

AUD $ 400 sampai AUD $ 800 per semester. Selain itu juga ada tunjangan dana pendidikan 

berbentuk tunai yang diberikan pada pemegang status PR (Permanent Residence). Permanent 

Residence adalah izin tinggal tetap di Australia berbentuk visa yang berlaku selama lima tahun 



yang diberikan kepada pendatang dan keluarga serta diberikan fasilitas yang sama dengan warga 

negara Australia yakni tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan dan tunjangan sosial serta 

memiliki hak menjadi warga negara Australia (jika memenuhi syarat masa tinggal minimal di 

Australia dan tidak berbuat kriminal). Untuk mendapatkan tunjangan tersebut Permanent 

residence harus menunggu selam 104 minggu setelah mendapatkan status PR yang baru 

diberikan. 

Besarnya tunjangan dana pendidikan tunai yang akan diberikan adalah: 

1) Single, umur 16-17 tahun, tinggal dirumah sendiri/orang tua, mendapatkan tunjangan 

sebesar AUD$ 145.40 per dua minggu. 

2) Single, umur 18 tahun ke atas, tinggal dirumah sendiri/orang tua, mendapatkan tunjangan 

sebesar AUD$ 174.80 per dua minggu. 

3) Single, 16 tahun ke atas, tinggal di luar rumah, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 

265.50 per dua minggu. 

4) Menikah, tanpa anak, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 265.50 per dua minggu. 

5) Menikah, dengan anak, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 291.60 per dua minggu. 

6) Single dengan anak, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 347.80 per dua minggu. 

Lalu tunjangan pendidikan untuk mereka yang berumur 25 tahun ke atas disebut 

Austudy dan juga hanya diberikan kepada pemegang status PR yang telah memiliki PR lebih 

dari 104 minggu dan tunjangan pendidikan ini diberikan jika ingin meneruskan sekolah/belajar 

lagi. Berikut adalah besarnya tunjangan ini: 

1) Single, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 265.5 per dua minggu 

2) Single dengan anak, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 347.8 per dua minggu. 

3) Menikah tanpa anak, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 265.5 per dua minggu. 

4) Menikah dengan anak, mendapatkan tunjangan sebesar AUD$ 291.6 per dua minggu. 



5) Tingkat kelayakan untuk memperoleh tunjangan Austudy dihubungkan dengan tes tingkat 

pendapatan dan aset. 

2. Layanan Kesehatan (Medicare) 

Layanan Kesehatan Nasional di Australia disebut Medicare. Medicare menyediakan 

layanan-layanan dan program-program seperti perawatan rumah sakit umum bebas biaya, 

membantu meringankan biaya perawatan di luar rumah sakit, serta penanganan medis yang 

gratis atau subsidi. Pelayanan itu diberikan oleh ahli kedokteran seperti dokter, dokter spesialis 

dan dokter mata yang berpartisipasi di dalam program ini. Medicare juga membantu dengan 

memberikan biaya obat yang didapat dengan resep dokter. 

Semua penduduk tetap Australia dan sebagain pemohon visa mempunyai akses ke 

layanan medicare. Para tamu luar negeri biasanya tidak memenuhi persyaratan untuk layanan 

medicare secara gratis, meskipun begitu ada juga beberapa pengecualian. Jadi sangat penting 

bagi pendatang yang ingin berpindah ke Australia untuk mendaftarkan dirinya ke mediacare 

apabila memang bisa memenuhi persyaratan, karena akan memberikan akses pada kebanyakan 

layanan kesehatan lainnya. Untuk mendaftarkan diri ke medicare, harus menunggu dulu kurang 

lebih tujuh hari setelah tiba di Australia dan kemudian pergi ke sebuah kantor medicare. 

Layanan kesehatan ini diberikan segera setelah mendapatkan PR (permanent residence). Bentuk 

layanan kesehatan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Perawatan gratis di rumah sakit umum (hanya perawatan non obat) 

2) Perawatan disubsidi/gratis oleh dokter/dokter spesialis yang ikut berpartisipasi dalam 

program medicare. 

3. Tunjangan Sosial (Centrelink) 

Centerlink ialah badan pemerintah yang memberikan serangkaian layanan 

Commonwelath (Negara Persemakmuran) kepada masyarakat Australia. Para pendatang baru ke 



Australia harus menunggu dua tahun sebelum memenuhi persyaratan untuk menerima jaminan 

sosial, termasuk tunjangan pengangguran, tunjangan kesehatan, tunjangan kaum muda, serta 

beberapa macam pembayaran lainnya. Dua tahun masa penantian tersebut tidak berlaku untuk 

pemegang visa suaka atau visa kemanusiaan. 

1) Tunjangan Anak 

Para pendatang yang mempunyai anak dapat menerima tunjangan-tunjangan guna 

meringankan beban dalam membesarkan anak-anak. Tunjangan tersebut aka diberikan segera 

setelah mereka tiba dengan beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang dikenakan untuk 

tunjangan-tunjangan tertentu yang akan dipakai. 

2) Layanan-layanan Lain 

Jika masih dalam rangka mencari pekerjaan dan dalam kategori harus menunggu 

untuk mendapatkan pekerjaan, maka masyarakat berhak unutuk menerima bantuan dari 

Centrelink. Jika sudah mendaftar maka akan mendapat nomor pencari pekerjaan dan kartu yang 

memberikan keterangan kalau masyarakat bisa menerima layanan-layanan seperti: 

a. Job Matching, yaitu pencarian pekerjaan yang dicocokkan dengan keahlian/ijazah. 

b. Kursus-kursus gratis yang mungkin memperbesar kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan. 

c. Fasilitas mencari pekerjaan melalui Job Network Access di Centrelink Customer Service 

Centres (Pusat Layanan Pelanggan Centrelink) yang dimana bisa mempergunakan komputer 

dan printer, mesin fotokopi, mesin fax, telepon dan berbagai surat kabar tanpa dipungut 

biaya. 

3) Tunjangan-tunjangan Khusus 

Jika mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius karena adanya perubahan 

situasi di luar kuasa, maka mungkin jika memenuhi persyaratan untuk memperoleh Tunjangan 



Khusus. Pemberian tunjangan tersebut akan diberikan setelah melalui tes aset yang ketat. 

Tunjangan khusus yang diberikan adalah: 

a. Tunjangan Pengangguran 

b. Tunjangan untuk anak cacat 

c. Tunjangan pemeliharaan anak 

d. Tunjangan pensiun 

Tunjangan pensiun ini diberikan untuk pria yang telah berumur 65 tahun dan wanita 

yang berumur 62 tahun dan hanya diberikan kepada pemegang PR/warga negara Australia yang 

memiliki masa tinggal minimal 10 tahun di Australia. Jumlah tunjangan pensiuan yang 

diberikan adalah sekitar pada AUD$ 357.30 per dua minggu untuk pensiunan perorangan/single 

dan sekitar pada AUD$ 298.10 per orang per dua minggu untuk pensiunan pasangan. Besarnya 

jumlah tunjangan pensiun yang diberikan ditentukan berdasarkan tes penghasilan. 

Tunjangan ini disediakan oleh Centrelink yang merupakan badan pemerintah dan 

memiliki lebih dari 400 kantor cabang di Australia. Tunjangan ini hanya diberikan kepada 

pemegang status PR setelah dua tahun memegang status PR. 

4. Akomodasi Tempat Tinggal 

Bagi pemegang visa PR diberikan hak untuk membeli rumah/tempat 

tinggal/apartemen second (boleh membeli tempat tinggal/rumah/apartemen baru). 

5. Hak untuk Bekerja 

Jika seseorang yang memiliki visa PR diperbolehkan untuk bekerja secara legal dan 

diberikan kompensasi sesuai dengan standar normal yang berlaku di Australia. Sebagai 

pemegang visa permanent residence berhak mendapat hak penuh untuk bekerja di Australia dan 

diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Australia baik dalam hal gaji maupun 

kesempatan mencapai posisi tertinggi di dalam pekerjaannya. Hukum Australia tidak 



memperkenankan diskriminasi dalam hal apapun seperti diskriminasi ras, diskriminasi gender 

dalam pekerjaan sehingga semua orang dapat mencapai posisi tertinggi dalam pekerjaannya atas 

dasar prestasi. 

  Menurut informan yang pernah tinggal, bersekolah, dan bekerja di Australia, hasil 

dari masyarakat membayar pajak itu sudah sangat jelas terlihat. Dari yang paling sederhana saja 

yaitu fasilitas jalan raya di Australia yang benar-benar layak, bagus dan sangat akomodatif, tidak 

berlubang-lubang yang bisa saja menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, banyak fasilitas 

umum yang gratis, misalnya saja toilet umum di semua mall tidak memungut biaya sama sekali. 

Lalu setiap tahunnya pemerintah mengadakan banyak acara untuk masyarakat yang gratis pula 

tidak memungut biaya sedikitpun. Intinya untuk pelayanan masyarakat disana sudah sangat 

bagus yang mungkin biaya yang dikeluarkan diputar dari uang pajak. bahkan untuk warga 

negara asli Australia banyak mendapatkan fasilitas dari negara. Seperti contoh apabila warga 

negara asli Australia baru akan memiliki rumah pertama, pemerintah akan memberikan 

tunjangan untuk pembelian rumah pertama. Kemudian ada lagi fasilitas lain yang diberikan 

pemerintah untuk warga negara asli Australia, yatu mendapatkan fasilitas kesehatan gratis dan 

fasilitas untuk penitipan anak yang juga gratis ditanggung oleh negara. Banyak sekali fasilitas-

fasilitas yang benar-benar nyata yang diberikan pemerintah Australia sebagai wujud nyata dari 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 

  Menurut informan kedua yang juga tinggal dan bersekolah di Australia, International 

students berkontribusi pada pajak dengan cara membayar uang kuliah (tuition fee), yang mana 

dalam tuition fee itu sudah termasuk jumlah pajak. Sejauh ini informan merasakan jalan-jalan di 

Australia bagus, public transports memiliki kualitas yang bagus (tidak bobrok, memakai AC, 

dan tepat waktu). Tarif yang diberikan untuk public transports juga murah, mahasiswa hanya 

membayar $1.67-$2.50 untuk rute kemanapun, karen tiket publik transport disubsidi oleh pajak. 

Selain itu, jalanan di Australia tidak pernah berlubang dan saran publik selalu dirawat secara 



teratur, bangku taman rapi, lampu jalanan tidak ada yang mati, toilet umum selalu bersih dan 

wangi lengkap dengan tissue toilet dan sabun cuci tangan. 

4.3.3 Analisis 

Perbedaan mencolok yang didapatkan dari keadilan pajak yang terlihat di dua negara 

yaitu di Indonesia dan di Australia. Tidak adanya keadilan pajak yang didapatkan masyarakat 

Indonesia menyebabkan tidak adanya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Korupsi 

terjadi dimana-mana bahkan didalam kantor pajak sendiri. Korupsi adalah bahaya laten dan 

musuh bersama yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Indonesia yang 

berpenghasilan lebih dari 80% dari sektor perpajakan sangat bergantung pada kepatuhan 

sukarela Wajib Pajak. Pajak yang telah terkumpul dari uang rakyat kemudian didistribusikan 

dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rincian 

APBN. Bagaimana masyarakat tidak akan gusar bila uang yang dikumpulkan dari rakyat 

diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak 

bertanggungjawab. Dengan adanya kasus Gayus, tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat 

berada pada titik yang paling rendah. Pegawai pajak di cerca dan dihina bahkan muncul reaksi 

nyata dan spontan untuk melakukan boikot pajak. Korupsi dengan segala dampaknya itu bukan 

lagi hal yang luar biasa bahkan sudah menjadi hal yang sangat biasa. Setiap saat disajikan di 

layar kaca maupun media cetak pemberitaan korupsi yang sangat marak disana-sini yang 

dilakukan oleh pejabat negara yang merupakan fasilitator masyarakat dalam memberikan 

pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Pada kasus selanjutnya mengenai pembangunan infrastruktur yang dibawah 

ekspektasi ini menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang nyatanya dari 

Wajib Pajaklah uang pembangunan tersebut berasal. Lalu pelayanan umum yang masih berbelit-

belit menyebabkan antipati kepada pemerintahan. Rasa antipati yang sangat mendalam itu akan 



mudah muncul terutama jika negara memanggil dalam bentuk kepatuhan sukarela seperti 

kewajiban membayar pajak. 

Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Australia, semua fasilitas umum sangat 

terlihat dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari situlah penyebab tingginya tingkat 

kepatuhan pajak di Australia yang sangat jauh sekali dibandingkan dengan di Indonesia. Semua 

masyarakatnya sangat diperhatikan dengan baik. Diberikan semua fasilitas yang membuat 

masyarakatnya sejahtera, maka dari itu masyarakat juga sangat menghargai apa yang telah 

diberikan negara kepada masyarakat dan masyarakat membalasnya dengan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan sangat patuh. Hal itu terjadi juga karena masyarakat 

merasakan bahwa uang pajak yang mereka keluarkan akan kembali lagi ke mereka dan membuat 

mereka sejahtera di negaranya dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan negara untuk 

mereka. 

Kondisi ideal untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia adalah dengan 

melakukan introspeksi kedalam terhadap pelayanan dan mental birokrasi pemerintah. 

Dibutuhkan langkah besar untuk menata kembali tata pemerintahan dan pola pikir SDM yang 

lebih baik menuju masyarakat yang madani. Pertama, memberi hukuman setimpal kepada para 

koruptor. Kedua, membangun pola kerja dan pola pikir SDM pemerintah yang berkompeten dan 

berkomitmen. Hal ini bisa dimulai dari model rekrutmen yang jujur dan transparan, tidak lagi 

atas asas kedekatan kekeluarga atau nepotisme dan kekuasaan. Ketiga, melakukan audit secara 

transparan dari penyimpangan anggaran proyek pemerintah yang dilakukan secara akuntabel, 

dan tidak bersifat kompromisme. Keempat, memberi sanksi tegas kepada instansi penyelenggara 

pelayanan publik yang masih melibatkan cal/makelar jasa dalam mengakses pelayanannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak bersifat merupakan kepatuhan sukarela karena sistem 

perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment. Didalam kepatuhan sukarela 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Nyatanya saja untuk meningkatkan kepatuhan pajak 



Wajib Pajak jangan terus menerus menyalahkan faktor eksternal, pemerintah secara serius dapat 

melakukan langkah nyata dengan memperbaiki kondisi internal seperti menciptakan birokrat 

yang amanah dan santun, menciptakan sistem anggaran yang antikorupsi, membangun 

infrastruktur yang dibiayai uang pajak dengan kualitas terbaik, meningkatkan pelayanan publik 

di semua bidang secara prima dan ramah. Dengan hal tersebut, dijamin kepatuhan Wajib Pajak 

akan datang dengan sendirinya secara sukarela sebagaimana hak dan kewajiban negara. 

 

4.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

4.4.1 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia 

Di Indonesia kesan aparat pajak yang kurang baik dalam melayani masyarakat 

maupun wajib pajak memang masih terlihat dan masih belum hilang. Hal tersebut terlihat karena 

banyak hal, seperti birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa dilayani bukan melayani, mendengar kantor pajak saja 

masyarakat merasa takut, masyarakat mau membayar pajak untuk ke kas Negara saja sudah 

susah apalagi dengan hal-hal yang lainnya yaitu ketidakpedulian para aparat pajak dalam 

menanggapi masyarakat dan wajib pajak. 

Aparat pajak sudah mulai membenahi kinerja pelayanannya,banyak upaya-upaya 

yang sudah dilakukan aparat pajak untuk menghilangkan kesan yang tidak baik yang ditangkap 

oleh mayarakat dan wajib pajak. Adapun fasilitas-fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia 

yang sudah siap dimanfaatkan oleh masyarakat dan wajib pajak seiring dengan modernisasi 

perpajakan yang dilakukan, yaitu: 

a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, KPP membentuk suatu tempat 

pelayanan terpadu (TPT) di setiap kantor pelayanan pajak, seperti penerimaan dokumen atau 



laporan perpajakan seperti SPT, SSP, dan sebagainya yang bisa diserahkan langsung oleh wajib 

pajak, sehingga tidak perlu memberikan ke masing-masing seksi yang sangat rumit dalam 

pelaksanaannya. Tempat ini disebut sebagai tempat pelayanan terpadu (TPT), yakni tempat 

pelayanan perpajakan yang terintegrasi di kantor pelayanan pajak dengan menggunakan sistem 

komputer. Adanya TPT juga dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap proses 

pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. pelayanan terpadu ini diberikan sesuai jam kerja 

di KPP. Petugas TPT ditunjuk oleh Kepala Kantor dengan memperlihatkan kecakapan petugas 

dan beban kerja yang ada. Setiap petugas TPT diberi login dan password tersendiri. Lalu 

password hanya bisa digunakan oleh petugas TPT yang bersangkutan. 

b. Account Representative 

Menurut Liberti Pandiangan mengemukakan bahwa: 

“setiap aparat pajak harus profesional dan memiliki knowledge, skills, dan attitude yang telah 

distandardisasi. Dalam hal knowledge (pengetahuan), setiap aparat pajak harus: 

1. Menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh (materi dan formal); 

2. Menguasai seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PPnBM, BPHTB, PBB, dan Bea Materai); 

3. Menguasai teknologi informasi terkini; 

Lalu dalam hal skills (keahlian atau kemampuan), setiap aparat pajak harus mampu: 

1. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak; 

2. Memahami karakteristik perusahaan dan industri wajib pajak; 

3. Melakukan analisis data dan potensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber; 

4. Memberikan pelayanan; 

5. Berkomunikasi dengan baik dengan wajib pajak 

Sedangkan dalam hal attitude (sikap atau perilaku), setiap aparat pajak harus proaktif, 

inovatif, kreatif, komunikatif, dan responsive”. 



c. Help Desk 

Kesulitan dan kebingungan yang sering dialami oleh masyarakat apabila berhubungan 

dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintahan. Selain informasi yang sangat minim 

dan tidak mudah diperoleh dan dimiliki lebih-lebih adalah informasi yang terkait dengan urusan 

atau keperluan perpajakan yang harus diselesaikan. Untuk menghilangkan kesulitan dan 

kebingungan wajib pajak maupun masyarakat, serta agar masyarakat dan wajib pajak mudah 

memperoleh segala informasi yang dibutuhkan mengenai perpajakan, maka di setiap Kantor 

Pelayanan Pajak telah disediakan help desk yang biasanya berada di lobby gedung Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa juga berada di tempat pelayanan terpadu (TPT). 

Petugas yang ditempatkan di help desk adalah pegawai yang dianggap cakap dan 

berpengetahuan sangat luas tentang perpajakan, dan mempunyai kemampuan berkomunikasi 

yang baik. Petugas yang ditempatkan di help desk harus melayani masyarakat sesuai dengan hari 

dan jam kerja kantor. Secara khusus, fasilitas help desk dengan teknologi tax knowledge base 

menyangkut: 

1. Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini; 

2. Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses; 

3. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak. 

d. Complaint Center 

Complaint center yang disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan 

Knator Wilayah (KPP Madya), berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan wajib pajak yang 

terdaftar di KPP di wilayah kerjanya. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan Direktorat Jenderal 

Pajak untuk melakukan perbaikan pelaksanaan tugas, terutama pelayanan terhadap wajib pajak. 

permasalahan yang bisa disampaiakan, yaitu meliputi keluhan segala jenis pelayanan, 

pemeriksaan, keberatan, dan banding. Namun, tidak diperbolehkan untuk melayani keluhan 

mengenai penyimpangan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai 



yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran akan ditangani secara khusus pada unit 

tersendiri. Media penyampaian pengaduan wajib pajak dapat dilakukan melalui beberapa media 

antara lain adalah e-mail, kantor pos, telepon bebas biaya, faksimili, atau langsung datang ke 

kantor. Semua keluhan yang diterima oleh complaint center akan dikoordinasikan dengan unit 

terkait dan akan ditindaklanjuti serta diberikan tanggapan secepat mungkin. 

e. Call Center 

Bentuk lain yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah call center. Call center 

ini memiliki fungsi utama yaitu yang menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, material 

perpajakan, dan lainnya), dan penanganan complaint wajib pajak. Alasan dan keuntungan 

dengan dibuatnya diadakannya call center ini adalah: 

1. Masyarakat sekarang ini sangat mementingkan kepraktisan dan efisiensi penggunaan telepon 

yang sangat tinggi untuk urusan bisnis; 

2. Tanpa adanya call center, petugas di kantor operasional banyak disibukkan untuk menjawab 

telepon; 

3. Dengan sentralisasi penerimaan telepon, pekerjaan yang sama akan dikerjakan oleh satu unit, 

sehingga akan lebih efektif dan efisien; 

4. Akurasi dan konsistensi dapat ditingkatkan; 

5. Kantor pelaanan pajak (KPP) bisa lebih fokus pada pekerjaan melayani dan mengawasi 

wajib pajak (secara langsung); dan 

6. Good governance dalam penanganan complaint akan terlihat. 

f. Media Informasi Pajak 

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak sangat memerlukan 

informasi mengenai peraturan perpajakan. Selain itu juga memerlukan informasi mengenai 

ketentuan praktis terkait persyaratan, formulir, dan lainnya. Untuk melayani kebutuhan wajib 

pajak dalam hal tersebut, di KPP disediakan sarana atau medianya, yaitu media informasi pajak 



dengan bentuk touch screen. Wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang ingin 

diketahui yang berhubungan dengan pajak secara gratis di media informasi pajak. 

Proses operasional media informasi pajak cenderung sama dengan penggunaan 

website di internet. Yang membedakan adalah tidak perlu melalui situs atau alamat lainnya di 

internet. Melalui panduan yang telah ada dihalaman depan, maka masyarakatatau wajib pajak 

akan dengan mudah mengakses informasi apa saja yang dibutuhkan yang berhubungan pajak. 

1. Website 

Dalam rangka mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih 

lagi dengan iklim yang mengglobal, telah dibuat mebsite perpajakan yang dikelola Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP), yaitu www.pajak.go.id. Selain di DJP juga di Kantor Wilayah maupun 

KPP telah banyak yang membuat website masing-masing, terutama dalam rangka memberikan 

informasi dan pelayanan terhadap wajib pajak yang dikelola. 

2. Pojok Pajak 

Pojok pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat 

maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pojok pajak ini biasanya 

ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis atau tempat-tempat tertentu lainnya. 

Meskipun untuk sekarang ini masih sangat terbatas jumlah poko pajak yang disediakan, tapi ke 

depannya pojok pajak akan dibentuk minimal satu unit untuk setiap Kantor Wilayah DJP. Lalu 

pojok pajak juga akan didapati di setiap kesempatan yang diperbolehkan untuk melakukan 

published, pameran, di arena apapun, yang didukung oleh Direktorat P2 Humas DJP. Tempat 

yang disediakan untuk pojok pajak umumnya adalah berupa stand. 

 

4.4.2 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Australia 



Menyadari bahwa perannya tidak sekedar sebagai pengelola penerimaan dari sektor 

pajak, namun lebih dari itu adalah untuk membangun kepercayaan serta menjalin hubungan 

dengan publik demi keberlangsungan sistem perpajakan itu sendiri, otoritas pajak di Australia 

(Australian Taxation Office-ATO) sejaka akhir 1990-an mulai meninggalkan model pendekatan 

lama dalam berhubungan dengan masyarakat dan wajib pajak. 

Seiring berjalannya waktu, ATO memperkenalkan model piramida regulasi yang 

responsif sebagai alat untuk mengelola kepatuhan pembayar ppajak yang berdimensi jangka 

panjang, piramida tersebut dikenal dengan sebutan The ATO Compliance Model atau Model 

Kepatuhan ATO. Model Kepatuhan ATO tersebut terdiri dari tiga elemen penting, yaitu yang 

pertama adalah elemen pemahaman terhadap lingkungan dimana regulasi diterapkan (dikenal 

dengan faktor BISEP); kedua adalah skala sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan 

mereka; ketiga adalah alternatif strategi penindakan yang tersedia bagi regulator. Selanjutnya 

kita akan membahas sekilas mengenai ketiga elemen dari model kepatuhan tersebut. 

Elemen-elemen ini juga akan memberikan penekanan bahwa dengan berbagai faktor 

yang berbeda yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang. Maka dari itu, langkah 

pertama dan yang paling terpenting dalam menerapkan model ini adalah menentukan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan seseorang. 

Menurut Mohammad Dian Revindo sebagai pengamat perpajakan dari Lembaga 

Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI), faktor yang 

menentukan kepatuhan Wajib Pajak justru terkait dengan pemerintah yaitu dalam penyusunan 

anggaran belanja dan implementasinya. Berbeda dengan Indonesia yang masih belum bisa 

menarik kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Australian 

Taxation Office (ATO) sangat berhati-hati sebelum memutuskan penggunaan External 

Collection Agency (ECA). ATO melakukan uji coba terhadap ECA selama lebih dari lima tahun 

dan melakukan evaluasi secara ketat, serta menyiapkan kriteria yang jelas akan kriteria hutang 



pajak yang ditangani ECA, dan menjamin kerahasiaan informasi Wajib Pajak yang ada di tangan 

ECA.  

  Dari situlah ATO sangat mengenal dan mudah mendapat hati Wajib Pajak dan 

memiliki kepercayaan Wajib Pajak. dengan membentuk agen penagih eksternal yang profesional 

yang bisa menangani Wajib Pajak dan melayaninya dengan sangat baik, maka Wajib Pajak 

merasa puas dan percaya dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

 

4.4.3 Analisis   

Untuk analisis terakhir yang membahas mengenai upaya aparat pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dua negara tersebut yaitu Indonesia dan Australia. 

Seperti yang diketahui bahwa banyak sekali upaya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal 

pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tapi hal itu semua dilakukan 

tanpa adanya analisis yang kuat terhadap apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh wajib 

pajak. jadi terlihat upaya yang dilakukan seakan kurang bisa menjamin atau membuat wajib 

pajak menjadi patuh. Hal itu karena kurang matangnya upaya-upaya yang dilakukan Direktorat 

Jenderal Pajak, seolah-olah hanya sekedar melakukan upaya yang tidak jelas nanti dampak yang 

akan diterima berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. 

Berbeda dengan upaya yang dilakukan Australia, yang memang sudah sangat matang 

dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan upaya-upayanya. Hal tersebut 

membuat upaya yang dilakukan berdampak sangat baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. semua upaya yang dilakukan tidak sia-sia dengan 

proses yang sangat matang yang dilakukan petugas pajak di Australia, sehingga wajib pajak 

menjadi sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. petugas pajak mampu 

membentuk kepercayaan wajib pajak dengan upaya-upaya yang sangat matang yang dilakukan. 



Dari situlah timbul kesadaran pajak oleh wajib pajak yang membentuk kepatuhan pajak yang 

dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, maka evaluasi tingkat kepatuhan pajak 

di Indonesia dan Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah dan 

upaya meningkatkan kepatuhan pajak dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Meskipun sistem pemungutan pajak Indonesia dan Australia sama-sama menerapkan Sistem 

Self Assessment, tapi penerapan yang berbeda dengan tingkat profesional yang berbeda akan 

menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan pajak. australia menerapkan sistem self 

assessment dan menjalankannya dengan baik dan profesional sehingga itu membuat tingkat 

kepatuhan pajak di Australia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. 

2. Keadilan pajak yang dirasakan masyarakat juga menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak di 

Australia dan Indonesia. Apa yang diterima wajib pajak dari timbal balik pemerintah atas 

pembayaran pajaknya akan membuat kepercayaan kepada petugas pajak dan menimbulkan 

kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang dibuat di setiap negara. Di 

Indonesia masih sangat kurang manfaat atau timbal balik yang bisa dirasakan masyarakat 

maupun wajib pajak, berbeda dengan Australia yang sudah sangat baik dalam memberikan 

kesejahteraan bagi rakyatnya. Dari situlah kepatuhan pajak Australia sangat tinggi, karena 

masyarakat sudah mempercayai pemerintah dalam pengelolaan pendapatan pajak demi 

membangun kesejahteraan masyarakat. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia khususnya DJP dan 

ATO untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara adalah dengan 

memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam 



melaksanakan kewajiban perpajakannya. Walaupun sama-sama melakukan upaya tersebut, 

tapi kematangan yang diciptakan masing-masing kantor pajak dari dua negara sangat 

berbeda. Australia memiliki tingkat kematangan yang tinggi dalam pemberian fasilitasnya 

sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sehingga hal tersebut itulah yang 

menyebabkan tingkat kepatuhan pajak di Australia lebih tinggi dibandingkan dengan 

Indonesia. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh peneliti. Keterbatasan 

yang terjadi ada pada akses untuk mendapatkan data-data penelitian pada pembahasan mengenai 

Australia. Data yang dipublikasikan tidak semuanya update. Lalu, hampir semua data mengenai 

Australia berbahasa Inggris yang membuat peneliti harus membutuhkan waktu banyak untuk 

mengolah data-data tersebut. Selain itu, peneliti juga mendapatkan kesulitan pada saat 

membandingkan kepatuhan pajak antara Indonesia dan Australia dikarenakan adanya perbedaan 

kondisi masyarakat, kondisi aparat, dan kondisi Undang-Undang antara Indonesia dan Australia. 

5.3 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak harus mendapatkan pengetahuan pajak yang 

lebih mendalam. Petugas pajak jangan menunggu wajib pajak untuk mencari tahu informasi 

yang dibutuhkan wajib pajak, tetapi petugas pajak harus langsung memberikan dan sudah 

mengetahui lebih dulu informasi apa yang dibutuhkan dan yang harus diketahui oleh wajib 

pajak untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.  

2. Dalam penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia, petugas pajak yang menjalankan 

tugasnya diharapkan untuk lebih profesional dan lebih ramah kepada wajib pajak. agar wajib 



pajak merasa nyaman apabila mengurus hal-hal yang diperlukan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi 

wajib pajak juga sangat penting. Untuk saat ini, untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya masih sangat rumit dirasakan oleh wajib pajak. pemberian kemudahan seperti 

tidak perlu mengurus kekantor pajak apa yang menjadi kewajiban wajib pajak seperti itu 

yang pasti diinginkan oleh wajib pajak. hanya dengan duduk didepan komputer atau lewat 

handphone dalam melaksakana kewajiban perpajakannya akan sangat membantu wajib 

pajak. sehingga tidak ada lagi alasan wajib pajak untuk telat atau bahkan mangkir dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

3. Pemerintah Indonesia harus lebih ketat lagi dan lebih transparan dalam mengelola 

pendapatan pajak yang itu semua bersumber dari uang rakyat. Dengan kata lain, semua yang 

bersumber dari rakyat harus kembali ke rakyat lagi. Pemerintah Indonesia harus membuat 

masyarakat merasakan hasil dari pajak yang mereka bayarkan. Walaupun sudah ada 

beberapa yang terlihat manfaat yang dihasilkan dari pembayaran pajak, tapi itu semua masih 

kurang layak dan kurang merata. Tidak semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan 

itulah yang membuat masyarakat maupun wajib pajak percaya dan akan patuh untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

4. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat bagus dalam usaha untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak di Indonesia. Tapi terkadang masih ada upaya yang belum tepat sasaran. 

Harus ada analisis mendalam untuk kematangan dalam upaya-upaya tersebut. Jika upaya 

yang dilakukan tidak mencapai target yang diinginkan, berarti hal tersebut belum matang 

untuk diterapkan. Kematangan dalam pembuatan upaya memang tidak mudah dan 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi apabila hal tersebut benar-benar dilakukan 

maka dengan upaya yang matang tersebut akan langsung tepat sasaran dan berdampak baik 

dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. 



5. Disadari pada penelitian ini masih banyak kekurangan yang dialami oleh peneliti saat ini, 

maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan lebih banyak data yang 

bisa mendukung dan lebih memperbanyak aspek-aspek yang ditinjau agar penelitiannya bisa 

memberikan lebih banyak informasi di dua negara yang diteliti, tidak hanya ditinjau dari 

sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya peningkatan kepatuhan pajak 

saja melainkan menambah lagi aspek-aspeknya. Lalu, mengetahui terlebih dahulu kondisi-

kondisi yang terjadi di dua negara yang akan diteliti. 
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LAMPIRAN 1 : 

Tanskrip Wawancara Informan pertama : Bu Yeney 

 

Dina  : Bagaimana kepatuhan wajib pajak di australia? 

Bu Yeney  : kalau saya bukan warga negara Australia, saya hanya pendatang dan tidak lama 

disana hanya 3,5 tahun. Karena saya pendatang ya saya harus patuh tentunya karena wajib bagi 

saya dan saya disana menjadi seorang pelajar.  

Dina  : Pelajar disana itu dikenakan pajak juga atau tidak? 

Bu Yeney : Kalau seorang pelajar tidak dikenakan pajak apapun karena memang tidak 

memperoleh pendapatan apapun. Tapi kalau student yang bekerja dan mendapatkan penghasilan 

itu harus wajib untuk melaporkan pajak. dan kita menjadi patuh karen memang pekerja itu 

diwajibkan untuk memiliki tax file number (NPWP) sebelum mereka bekerja jadi mau tidak 

mau harus membuat TFN. Kenapa tingkat kepatuhan pajak australia itu tinggi karena memang 

aturan untuk melakukan pekerjaan sudah seperti itu. dan cara untuk memiliki TFN itu sudah 

jelas dan sangat mudah. Karena saya bekerja jadi saya harus mempunyai TFN kalau tidak punya 

saya tidak bisa bekerja karena itu adalah syarat administratif untuk bekerja yaitu memiliki TFN. 

Dina : Apakah ibu bekerja dan dipotong pajak? 

Bu Yeney  : iya saya bekerja dan dipotong pajak. 

Dina  : Bagaimana sistem pemotongan pajak disana? 

Bu Yeney  : Ya sama lah dengan disini. Pendapatan yang saya terima sudah bersih dan sudah 

dipotong pajak oleh pemberi kerja.  

Dina  : Apakah ada sistem lapor lagi setelah dipotong pajak? 



Bu Yeney  : Kita juga lapor dalam artian tidak seperti lapor SPT seperti disini. Disana setiap 

tahunnya kita diwajibkan untuk mengurus tax return atau pengembalian pajak atau restitusi. 

Kalau disana kita yang mendapat report dari pemerintah. Jadi setiap tahun kita harus mengurus 

tax return melalui internet. Maksudnya tax return atau pengembalian itu asal usulnya banyak, 

yang pertama karena kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan potongan pajak, 

apalagi yang memiliki tanggungan keluarga. Yang kedua biaya unutk melakukan pekerjaan 

misalnya: membeli buku, baju, laptop, biaya laundry yang dipergunakan untuk menunjang 

pekerjaan saya. Karena itu sebagai biaya bekerja itu bisa menjadi pengurang beban pajak. pada 

saat mendapatkan penghasilan kan kita sudah langsung dipotong pajak dan belum mendapatkan 

pengurangan dari biaya biaya tersebut. Kemudian kalo misalnya penghasilan kita masih dibawah 

rata-rata dan tidak terlalu tinggi maka potongannya bisa lebih banyak seperti halnya disini 

adanya progresif. Jadi dengan penghasilan sekian, pajaknya sekian, dan potongannya sekian 

disesuaikan dengan penghasilannya. Jadi semakin rendah penghasilan maka semakin banyak tax 

return yang akan kita dapatkan.  

Dina  : Bagaimana pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan di Australia? 

Bu Yeney  : Kalau biasanya kan ya kita bisa memiliki pengetahuan yang banyak dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi, kalau di australia berbeda kalau disana kita ga perlu karena untuk 

memiliki pengetahuan pajak untuk saya ya karena saya sebagai individu gapunya usaha apa-apa 

ga serumit jika memiliki usaha, individu yang hanya memiliki kewajiban membayar pajak jadi 

saya ga perlu pengetahuan yang tinggi karena setiap tahun kewajiban saya hanya mengurus tax 

return saja kan dan itu bisa langsung dipelajari ketika kita sedang mengurus tax return. Jadi 

instruksinya sudah sangat jelas disitu, jadi langsung dari internet disitu ada arahannya dan 

apabila kita tidak mengerti itu maksudnya apa disitu sudah ada penjelasannya. Jadi sudah sangat 

bagus dan mudah. 

Dina : Apa yang didapat dari wajib pajak dengan membayar pajak disana? 



Bu Yeney : Kalau disana menurut saya hasil dari kita membayar pajak itu sudah sangat jelas 

terlihat ya, misalnya yang paling sederhana fasilitas dijalan raya jadi jalanan disana itu memang 

bener-bener akomodatif ya maksudnya ga seperti disini yang tambal bolong tambal bolong. 

Kalau disana fasilitasnya bagus, banyak fasilitas umum yang gratis, misalnya toilet di mall 

semuanya sudah gratis, trus setiap tahun ada banyak event untuk masyarakat yang gratis juga, 

intinya untuk pelayanan masyarakat disana bagus karena mungkin diputar dari uang pajak. 

bahkan untuk warga negara asli itu mereka mendapatkan banyak fasilitas, misalnya jika belum 

punya rumah dan mereka baru ingin membeli rumah pertama, pemerintah akan memberikan 

tunjangan untuk pembelian rumah pertama. Kemudian untuk warga negara asli mendpatkan 

fasilitas kesehatan gratis terus fasilitas untuk penitipan anak ditanggung oleh negara. Untuk 

pendatang tidak mendapat fasilitas-fasilitas yang seperti itu, hanya bisa merasakan fasilitas 

umum yang gratis tadi.  

Dina : Untuk biaya hidup disana bagaimana? 

Bu Yeney : Kalau biaya hidup tuh relatif ya karena kebetulan kota saya yaang katanya paling 

mahal biaya hidupnya di australia. Saya di canberra dan saya berkuliah di university of canberra. 

Disana karena dia jauh dari pelabuhan kota kecil ya karena dia ibukota tempatnya diplomat jadi 

akhirnya biaya hidupnya lumayan mahal.  

Dina : Untuk pekerjaan ibu disana seperti apa? 

Bu Yeney : Untuk pekerjaan saya yang dipotong pajak itu menjadi asisten dosen, saya adalah 

menjadi asisten dosen yang fulltime. Jadi pendapatan saya langsung dipotong pajak dari 

university saya sudah menerima bersih, dan diakhir tahun saya hanya harus mengurus tax return 

nya. Dan lumayan itu dalam satu tahun kalau saya bisa memaksimalkan biaya-biaya selama saya 

bekerja itu saya bisa mendapatkan pengembalian sekitar 15 – 20 % dari yang sudah dibayar.  

Dina : Apakah ada kesulitan dalam mengurus tax return itu? 



Bu Yeney : Karena tax return itu sangat mudah, tinggal klik saja dengan online dan uang 

pengembaliannya langsung dikirim. Jadi memang sebenernya kalau di indonesia itu ingin wajib 

pajaknya taat ya harusnya ga Cuma negara yang gebcar menyuruh kita untuk membayar pajak 

tapi juga memberikan wajib pajak hak nya dengan kemudahan. Kalau kita sudah mau bayar ya 

kasih dong kemudahan. 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

Transkrip Wawancara Informan Kedua : Agi 

 

Dina : Bagaimana sistem pemungutan pajak di Australia? 

Agi : Setiap individu dan bisnis yang berada di Australia, maupun perusahaan Australia 

yang berada di luar negeri mempunyai nomer pajak (TFN dan ABN) yang terhubung ke 

rekening bank yang bersangkutan. Contoh : TFN saya terhubung dengan rekening bank 

Commonwealth Bank Australia saya. Gaji atau pendapatan rutin yang dikirim oleh employer 

atau pemberi kerja ditempat saya kerja yang mengirimkan gaji (disini gaji dibayar mingguan dan 

gaji dibayarkan berdasarkan jumlah jam kerja) akan otomatis dipotong oleh ATO (Australian 

Taxation Office) sebelum uangnya masuk ke rekening kita. Contoh, saya bekerja 15 jam per 

minggu dan gaji per jam sebesar $18, pajak $3 per jam. Jadi, jumlah gaji kotor adalah $270 (15 

jam x $18), dipotong pajak $45 (15 jam x $3). Melihat dari perhitungan tersebut, jumlah uang 

yang masuk ke rekening saya sebesar $225 per minggu ($270-$45). 



Dina : Bagaiman kepatuhan wajib pajak di Australia? 

Agi : Untuk membuka rekening di Australia, petugas Bank akan meminta fotokopi visa 

(untuk non-Australia) dan nomor centrelink (semacam nomor jaminan sosial) untuk dicek 

keabsahan status kependudukannya. Kalau sistem dari bank menyatakan nomor rekening atau 

visa/nomor centrelink kita tidak valid, maka aplikasi TFN tidak bisa diproses. Dan tanpa TFN, 

perusahaan tempat kita melamar pekerjaan tidak akan memproses gaji yang seharusnya kita 

terima karena sebagian besar employer atau pemberi kerja (perusahaan profesional, kantor 

pemerintahan, toko-toko franchise seperti McD atau KFC) membayarkan gaji pegawainya 

melalui rekening, tidak dibayar cash. Jadi kemungkinan kita untuk tidak membayar pajak itu 

kecil sekali. Lalu disisi pemberi kerja (terutama perusahaan dan bisnis), yang biasa dilakukan 

adalah melakukan “creative accounting”, yaitu ngutak-ngatik angka-angka pembukuan di 

transaksi dagang. Misalnya pendapatan bersih perusahaan Y adalah $100.000. Dengan creative 

accounting, accountant bisa meng-alter angka tersebut menjadi $90.000, sehingga jumlah pajak 

yang seharusnya dibayar pun menjadi lebih kecil. Accountant biasanya meng-alter angka-angka 

yang tertera di financial report  demi pembayaran pajak yang lebih kecil. 

Dina : Apa manfaat yang didapat setelah membayar pajak? 

Agi : Manfaat yang dirasakan dalam membaya pajak adalah pada international student, 

memberikan kontribusi pada pajak dengan cara membayar uang kuliah (tuition fee), yang mana 

dalam tuition fee sudah termasuk jumlah pajak. Well, jalan umum disini bagus tidak ada yang 

berlubang, public transportation kualitasnya bagus (tidak bobrok, pakai AC, tepat waktu). Tarif 

transportasi umum juga murah, mahasiswa hanya membayar $1.67-$2.50 untuk rute kemanapun 

karena tiketnya disubsidi oleh pajak. Public space selalu di rawat secara teratur, bangku taman 

rapi, lampu jalanan tidak ada yang mati, toilet umum selalu bersih dan harum lengkap dengan 

tissue toilet dan sabun cuci tangan. 

Dina : Apakah ada kesulitan dalam membayar pajak? 



Agi : Tidak ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pajak akan dipotong otomatis, 

bahkan sebelum uangnya sampai di rekening kita. Ohiya, sebagai tambahan saja untuk 

pendapatan dibawah $18,000 setahun, pajak yang sudah dibayar ke ATO akan dikembalikan 

kepada wajib pajak pada bulan Mei-Juli. Wajib pajak harus mengisi formulir ‘tax return for 

individuals’ lalu nanti pajaknya dikembalikan ke rekening wajib pajak sebesar 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 



Transkrip Wawancara Informan Ketiga : Gerad 

 

Dina : What benefits did you get from tax? 

Gerad : Benefits include better infrastructure in the country, free hospital care, free 

education. 

Dina : Do you feel difficulty in paying taxes? 

Gerad : Paying tax is easy. 

Dina : How the tax collection system there? 

Gerad : Usually your employer takes it out every week from your pay. Then at the end of the 

financial year if they’ve taken out more than they should have you get some back or they haven’t 

taken enough you have to pay some more. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 : 

Data Wajib Pajak Indonesia dan Australia 

 

 



KeKementerian Keuangan Republik Indonesia 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  

     Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri  

Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Indonesia pada Tahun 2012 

 

 

                                 

 

 

 

 

Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Australia pada Tahun 2012 

Wajib Pajak Terdaftar TFN Lapor/Bayar 
OP 36.000.000 33.480.000 

Badan 7.500.000 6.150.000 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak Terdaftar NPWP Lapor/Bayar
OP 20.000.000 8.800.000 

Badan 1.900.000 520.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


