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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah KPP Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak 

Induk yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik 

Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pada 

pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi 

Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak sesuai dengan pembayaran jenis 

pajaknya. Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor 

Pajak di seluruh Indonesia yakni pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang 

sebelumnya berdasarkan jenis pajaknya, dirubah menjadi pembagian 

berdasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh 

pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak 

yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini 

dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi besar 

atau dapat dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya.Sedangkan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak selain yang 

ditangani oleh Kantor Pajak Madya. 

Didasarkan pada hal di atas guna mewujudakan visi dan misi Direktorat 

jenderal Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka 

pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang 

dilakukan bersamaan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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lainnya diresmikan diseluruh Kantor Wilayah Jatim III pada tanggal 4 

Desember 2007. 

 

2. Lokasi KPP Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No.3, 

Malang.Gedung tersebut merupakan Ex. Gedung KPP Malang yang 

merupakan KPP Induk. Letak kantor ini sangat strategis dan mudah ditemui 

karena berada di tengah Kota Malang tepatnya di depan Alun-alun Kota 

Malang, dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.  

Telepon  : (0341)  361121, 361971    

No. Fax  : (0341) 364407  

Kode Pos  : 65119  

 

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan memiliki wilayah kerja yang meliputi:  

Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan 

Nama Kecamatan Nama Desa/Kelurahan 

Kedungkandang Arjowinangun, Tlogowaru, Mergosono, Bumiayu, 

Wonokoyo, Buring, Kotalama, Kedungkandang, 

Cemorokandang, Lesanpuro, Madyopuro, Sawojajar. 

Klojen Klojen, Rampal Calekat, Samaan, Penanggungan, 

Gadingkasri, Bareng, Kasin, Sukoharjo, Kauman, 

Kidul Dalem, Oro Oro Dowo. 

Sukun Bandulan, Pisang Candi, Mulyorejo, Sukun, 

Tanjungrejo, Bakalan Krajan, Bandungrejosari, 

Ciptomulyo, Gadang, Karang Besuki, Kebonsari. 

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, 2017 
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4. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan 

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2017 

 

a. Subbagian Umum dan Keputusan Internal  

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

dan rumah tangga. Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 

pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
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Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan 

data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, 

urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis 

computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta menyiapkan 

laporan kinerja. 

c. Seksi Pelayanan  

Mempunyai tugas melakukan dan penetapan dan penerbitan produk 

hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat 

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerjasama perpajakan. 

d. Seksi Penagihan  

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, ususlan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan. 

e. Seksi Pemeriksaan  

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

surat perinah pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya. 

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  

Mempunyai tugas melakukan pengawasan potensi perpajakan, pendataan 

objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data niai 
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objek pajak dalam dalam menunjang ekstensifikasiuntuk mencari wajib 

pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak baru. 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

IV.  

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib 

pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, 

analisis kerja wajib pajak, rekonsilisasi data wajib pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serat 

melakukan evaluasi hasil banding. 

 

B. Gambaran Umum Aplikasi GeoTagging 

Menurut ketentuan dalam SE-48/PJ/2015, dalam  rangka memetakan 

lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha wajib pajak 

orang pribadi dan/atau badan serta lokasi objek pajak  Pajak Bumi 

Bangunan (PBB) guna mendukung peningkatan fungsi pelayanan, fungsi 

pengawasan, dan fungsi penegakan hukum di bidang perpajakan, perlu 

menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai pemetaan 

lokasi wajib orang pribadi dan/atau badan serta objek objek PBB melalui 

GeoTagging.  

Pada awal Januari 2015 Direktorat Jenderal Pajak mempunyai ide 

tentang GeoTagging. Pada bulan januari sampai dengan bulan Mei 2015 

pihak Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan desain dan pengembangan 
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prototipe. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 2015 Direktorat Jenderal Pajak 

mengeluarkan SE-48/PJ/2015 yaitu tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan melalui Aplikasi GeoTagging.  

Pada awal Juli Direktorat Jenderal Pajak mempersiapkan GeoTagging 

untuk terhubung dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak 

(SIDJP) dan aplikasi lainnya. Pada bulan Agustus semua pihak Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) yang bertugas menangani ini di panggil oleh kantor 

pusat untuk mengikuti acara peluncuran resmi Aplikasi GeoTagging yang 

dimulai mengetag dengan internal dan eksternal data Tagging. Pada bulan 

Agustus sampai dengan bulan Oktober 2015 dilanjut untuk User 

Requirement Specification (URS) aplikasi dan membuat peta dasar. 

Awal bulan November 2015 Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan adanya Aplikasi 

GeoTagging. Tahun 2016 pihak yang bersangkutan melakukan 

perkembangan dan merilis sampai dengan tahun 2017 dengan mengeluarkan 

ketentuan perundangan terbaru yaitu dengan Nomor SE-03/PJ/2016. Tahun 

2018 masih sama Direktorat Jenderal Pajak melakukan perkembangan dan 

menemukan berapa ongkos atau biaya yang sudah dikeluarkan. Tahun 2019 

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan telah mengetahui wajib pajak yang 

masih belum mendaftar sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

1. Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan Wilayah 

Menurut Nomor SE-03/PJ/2016 tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi 

dilakukan oleh Satuan Tugas yang ditunjuk oleh kepala KPP. Tahap 
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persiapan dimaksud terdiri atas penyusunan peta potensi sasaran, kegiatan 

survei lapangan dengan GeoTagging, penyandingan data hasil kegiatan 

survei lapangan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) dan data 

lainnya, dan sortasi untuk menentukan data ber-NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak) dan non-NPWP. Data yang sudah ber-NPWP ditindaklanjuti 

dengan kegiatan intensifikasi, sedangkan data non-NPWP ditindaklanjuti 

dengan kegiatan ekstensifikasi.  

a. Peta Potensi Sasaran  

1) Pembuatan peta potensi sasaran dilakukan berdasarkan skala prioritas 

potensi perpajakan diwilayah kerja KPP yang diperoleh dari hasil analisis 

data dan informasi, antara lain: 

a) Data hasil pengamatan; 

b) Daftar sasaran ekstensifikasi tahun sebelumnya yang belum 

ditindaklanjuti; 

c) Data hasil Sensus Pajak Nasional (SPN); dan 

d) Data lainnya. 

2) Peta potensi sasaran menunjukkan zona di dalam wilayah kerja KPP 

Pratama yang akan disasar dalam kegiatan ekstensifikasi berdasarkan 

prioritas potensi penerimaan pajak. 

3) Dalam hal terdapat wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan 

objektif menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan di luar 

wilayah prioritas, dimasukkan dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi dan 

dilakukan kegiatan GeoTagging. 

b. Kegiatan Survei Lapangan dengan Aplikasi GeoTagging. 
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1) Kegiatan survei lapangan dengan GeoTagging dilakukan berdasarkan 

prioritas wilayah pada Peta Potensi Sasaran yang telah ditetapkan, 

dilengkapi dengan Surat Tugas. Kegiatan GeoTagging dilakukan terhadap 

seluruh objek yang berada di dalam wilayah prioritas. 

2) Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi ECTag sesuai 

dengan S-282/PJ.06/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Petunjuk Penggunaan 

Aplikasi GeoTagging. Dalam hal terdapat kendala teknis seperti tidak 

tersedianya citra, tidak ada koneksi internet, survei lapangan dapat 

dilakukan dengan alat seperti GPS atau dengan menandai lokasi pada citra 

satelit yang dicetak terlebih dahulu dan ditindaklanjuti dengan desktop 

tagging. 

3) Dalam hal survei lapangan dilakukan dengan GPS, data hasil survei 

lapangan selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Ekstensifikasi dan 

Penilaian untuk dilakukan upload data. 

4) Kegiatan GeoTagging dilakukan dengan cara pin-point sehingga dapat 

dilakukan baik di lapangan maupun di kantor, namun untuk penguasaan 

wilayah yang lebih baik, pelaksanaan GeoTagging harus berdasarkan 

Informasi yang diperoleh dari kegiatan survei lapangan. 

5) Pada saat melakukan survei lapangan dengan GeoTagging, Satuan Tugas 

harus mengumpulkan data lokasi dan deskripsi, berupa: 

Tabel 4.2 Contoh Data Lokasi dan Deskripsi 

Jenis Data Uraian Keterangan 

Jenis 

Pemanfaatan  

Diisi dengan jenis 

pemanfaatan objek/aset di 

lapangan 

Wajib diisi 

Nama/Merk 

Dagang 

Diisi dengan Nama 

Subjek/Merk Dagang 

Wajib diisi (jika ada) 

Alamat Diisi dengan Alamat Wajib diisi dengan 
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Lokasi alamat lengkap 

Keterangan Diisi dengan keterangan 

yang mendesripsikan 

objek/informasi potensi 

pajak 

Wajib diisi 

Foto Objek Foto objek yang 

menampilkan tampak 

muka (frontage), dapat 

ditambahkan foto yang 

menjelaskan informasi 

lainnya (papan nama/merk 

dagang, daftar menu, 

situasi toko, dan 

seterusnya) 

Wajib diisi 

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Malang 

Selatan, 2017 

 

6) Pelaksanaan survei lapangan dengan GeoTagging harus diselesaikan 

secara menyeluruh pada satu wilayah urutan prioritas di Peta Potensi 

Sasaran sebelum melanjutkan ke wilayah lain. 

7) Sebelum melakukan kegiatan survei lapangan, KPP Pratama dapat 

berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah setempat 

atau pihak-pihak lainnya. 

8) Apabila diperlukan, kegiatan survei lapangan dapat dilaksanakan di luar 

jam kerja kantor yang telah ditetapkan. 

9) Dalam rangka efektifitas, Satuan Tugas dapat mempersiapkan dan 

membawa data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP pada wilayah sasran 

yang dituju. 

10) Satuan Tugas wajib membuat laporan hasil survei lapangan dengan 

GeoTagging. 

c. Kegiatan penyandingan data hasil survei lapangan dengan data MFWP 

Nasional dan data lainnya. 
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a. Menyandingkan data hasil survei lapangan dengan MFWP Nasional dan 

data lainnya.  

b. Melaksanakan pemutakhiran data NPWP dan nama wajib pajak pada 

aplikasi ECTag berdasarkan hasil penyandingan. 

c. Hasil penyandingan dan pemutakhiran data tersebut di atas adalah data 

wajib pajak yang ber-NPWP dan non-NPWP. 

d. Data wajib pajak non-NPWP ditindaklanjuti dengan kegiatan 

ekstensifikasi. 

e. Data wajib pajak ber-NPWP KPP sendiri dan bukan wajib pajak baru 

ditindaklanjuti dengan kegiatan intensifikasi oleh Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi. 

f. Data wajib pajak ber-NPWP KPP lain dikirim sebagai alat keterangan. 

g. Data wajib pajak ber-NPWP dan termasuk kriteria wajib pajak baru 

ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan. 

h. Dalam hal wajib pajak baru adalah wajib pajak non-filter, tidak ada 

aktivitas diusulkan penghapusan NPWP. 

i. Data objek PPN KMS, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan. 

j. Data objek pajak PBB P3L yang belum terdaftar, ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

k. Data objek pajak PBB P3L yang sudah terdaftar, ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

 

 

 



62 

 

2. Prosedur  Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan 

Wilayah 

Dalam Nomor SE-03/PJ/2016 terdapat beberapa prosedur persiapan 

kegiatan Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah, diantaranya: 

a. Prosedur Pembentukan Satuan Tugas  

1) Prosedur Kerja 

a) Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi Ektensifikasi dan 

Penyuluhan untuk membuat konsep Surat Keputusan Satuan Tugas. 

b) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyusun Satuan Tugas 

dan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

membuat konsep Surat Keputusan Satuan tugas. 

c) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, membuat konsep 

Surat Keputusan Satuan Tugas. 

d) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti dan memaraf 

konsep Surat Keputusan Satuan Tugas kemudian menyampaikan 

kepada Kepala KPP Pratama. 

e) Kepala KPP Pratama menyetujui dan menandatangani Surat 

Keputusan Satuan Tugas. 

f) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menatausahakan dan 

mendistribusikan Surat Keputusan Satuan Tugas. 

g) Proses selesai. 

 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian: 

Paling lama 5 (lima hari) kerja sejak penugasan 
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2) Bagan Arus (flowchart) 

Tata Cara Pembentukan Satuan Tugas di KPP Pratama 

 Pelaksanaan Seksi 

Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan 

Kepala Seksi 

Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan 

Kepala KPP Pratama 

    

Gambar 4.2  Tata Cara Pembentukan Satuan Tugas di KPP Pratama 

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Malang 

Selatan, 2017 

 

b. Prosedur Pembuatan Peta Potensi Sasaran 

1) Prosedur Kerja 

a) Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi (PDI) untuk mempersiapkan data yang diperlukan guna 

membua Peta Potensi Sasaran. Kepala Seksi PDI menugaskan 

Operator Console mengumpulkan data dan informasi yang 

menggambarkan sektor unggulan dan sektor lainnya, yang memiliki 

Membuat konsep 

Surat Keputusan 

Satuan Tugas 

Menusun 

konsep Surat 

Keputusan 

Satuan Tugas 

 

Menugaskan 

penyusunan Surat 

Keputusan Satuan 

Tugas 

 

Mulai 

Konsep Surat 

Keputusan 

Satuan Tugas 

 

Meneliti dan 

Memaraf 

Menyetujui dan 

Menandatangani 

Surat 

Keputusan 

Satuan Tugas 

Surat 

Keputusan 

Satuan Tugas 

Selesai 
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potensi penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama serta 

membuat Peta Potensi Sasaran berdasarkan wilayah administrasi 

pemerintah yang ada dalam wilayah kerja KPP. 

b) Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang dimiliki DJP, hasil 

pengamatan, monografi fiskal dan data lainnya, Kepala Seksi PDI 

menugaskan Operator Console mengelompokkan sektor-sektor 

ekonomi yang memiliki potensi penerimaan pajak ke dalam peta 

wilayah kerja KPP Pratama. 

c) Operator Console melakukan zonasi wilayah kerja KPP Pratama yaitu 

membagi wilayah menjadi beberapa area (zona) dengan sektor 

ekonomi unggulan, seperti wilayah perdagangan, industri, perumahan 

mewah, perkebunan, pertambahan atau sektor unggulan lainnya. 

Sektor yang sama diberi warna yang sama kemudian menyampaikan 

konsep Peta Potensi Sasaran kepada Kepala Seksi PDI. 

d) Kepala Seksi PDI meneliti dan menyampaikan Konsep Peta Potensi 

Sasaran kepada Kepala KPP Pratama untuk dibahas dalam rapat 

koordinasi dengan Satuan Tugas. 

e) Kepala KPP Pratama melakukan rapat koordinasi bersama Satuan 

Tugas dan Kepala Seksi PDI untuk menentukan prioritas zona dalam 

wilayah kerja KPP Pratama pada Peta Potensi Sasaran yang akan 

dilakukan survei lapangan dengan GeoTagging. Penentuan zona yang 

menjadi prioritas didasarkan pada pertimbangan potensi penerimaan. 

f) Kepala Seksi PDI menyusun peringkt zona yang menjadi prioritas 

Peta Potensi Sasaran hasil koordinasi dengan Satuan Tugas. 
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g) Kepala Seksi PDI menugaskan Operator Console melakukan digitasi 

zona Peta Potensi Sasaran pada sistem berbasis web GeoTagging 

(aplikasi ECTag). 

h) Operator Console melakukan digitasi zona Peta Potensi Sasaran pada 

sistem berbasis web GeoTagging (aplikasi ECTag) dan mencetak Peta 

Potensi Sasaran untuk disetujui dan ditandatangani. 

i) Kepala KPP Pratama menyetujui dn menandatangani Peta Potensi 

sasaran. 

j) Kepala Seksi PDI menugaskan Operator Console menatusahakan dan 

mendistribusikan peta berikut data yang diperlukan kepada Satuan 

Tugas. 

k) Proses Selesai. 
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2) Bagan Arus (flowchart) 

Prosedur Pembuatan Peta Potensi Sasaran di KPP Pratama 

 Satuan 

Tugas 

Operator 

Console 

Kepala Seksi PDI Kepala KPP 

Pratama 
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Menugaskan 

pembuatan Peta 

Potensi Sasaran 

Menerima penugasan dan 

mempersiapkan data yang 

diperlukan 

Data statistik, Data 
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Personal, Data Internal. 
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Console mengumpulkan Data 

dan membuat konsep Peta 

Potensi Sasaran dan peta 

wilayah pngawasan KPP 

Mengumpulkan 
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Potensi Sasaran 
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merekam zona potensi pada 
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Gambar 4.3 Prosedur Pembuatan Peta Potensi Sasaran di KPP Pratama 

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Malang 

Selatan, 2017 

 

c. Prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dengan Aplikasi GeoTagging 

1) Prosedur Kerja 

a) Kepala Kantor KPP Pratama berdasarkan Peta Potensi Sasaran 

memerintahkan Satuan Tugas untuk memulai menjalankan tugas 

survei lapangan dengan GeoTagging di zona yang telah ditentukan 

dengan Surat Tugas. 

b) Kepala Seksi PDI menyampaikan Peta Potensi Sasaran beserta data 

lainnya yang terletak di zona sasaran kepada Satuan Tugas. 

c) Satuan Tugas melakukan survei lapangan dengan GeoTagging. 

Kegiatan GeoTagging dilakukan cara pin-point sehingga dapat 

dilakukan baik di lapangan maupun di kantor, namun untuk 

penguasaan wilayah yang lebih baik, pelaksanaan GeoTagging harus 

berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari kegiatan survei 

lapangan. 

d) Satuan Tugas menginventarisasi dan mengadministrasikan data hasil 

survei lapangan meliputi data lokasi dan data deskripsi serta 

memutakhiran informasi di aplikasi ECTag berdasarkan data yang 

diperoleh. 

e) Proses Selesai. 
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2) Bagan Arus (flowchart) 

Prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dengan Goeotagging di KPP Pratama 
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Sasaran 

Peta Potensi 

Sasaran 

 
Menyiapkan data individu di 

zona sasaran 

Data MFWP 

Data lain Hasil 

Sortasi per 

Wilayah 

Peta Potensi Sasaran 

 Satuan Tugas 

Data MFWP 

 Data lain Hasil 

Sortasi per Wilayah 

 
Melaksanakan survei 

Lapangan dengan GeoTagging 

Data Lokasi 

Data Deskriptif 

Menginventarisasi, 

mengadministrasikan, 

memutakhirkan data. 

Tata Cara 

Penyandingan Data 

Hasil Survei dengan 

MFWP dan data 

lainnya 

Selesai 
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Gambar 4.4 Prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dengan GeoTagging 

di KPP Pratama 

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Malang 

Selatan, 2017 

d. Prosedur Penyandingan Data Hasil Survei Lapangan dengan Master File 

Wajib Pajak (MFWP) dan Data Lainnya, dan Sortasi Untuk Menentukan 

Data Ber-NPWP dan non-NPWP 

1) Prosedur Kerja 

a) Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi PDI untuk 

menyiapkan data MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah 

sasaran, dan menugaskan Satuan Tugas untuk menyiapkan data hasil 

survei lapangan dengan Geotagging. 

b) Kepala Seksi PDI menugaskan Operator Console untuk menyiapkan 

data MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah sasaran. 

c) Operator Console menyiapkan data MFWP dan data lainnya yang 

terletak di wilayah sasaran. 

d) Satuan Tugas menyiapkan data hasil survei lapangan dengan 

GeoTagging. 

e) Kepala KPP Pratama menyelenggarakan rapat penyandingan data 

MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah sasaran dengan data 

hasil survei lapangan dengan GeoTagging. 

f) Satuan Tugas memutakhirkan data NPWP dan nama wajib pajak pada 

aplikasi ECTag dan mengadministrasikan wajib pajak ber-NPWP dan 

non-NPWP. 



70 

 

g) Satuan Tugas meneruskan wajib pajak non-NPWP kepada Kepala 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

h) Proses Selesai. 

 

2) Bagan Arus (flowchart) 

Prosedur Penyandingan Data Hasil Survei Lapangan dengan Data 

Master File Wajib Pajak (MFWP) dan Data Lainnya, dan Sortasi 

untuk Menentukan Data Ber-NPWP dan Non-NPWP 

 Satuan Tugas Operator 

Console 

Kepala 

Seksi PDI 

Kepala 

Kantor KPP 

     

 

Jangka Waktu Penyelesaian: 

Paling lama 7 (tujuh hari) kerja sejak penugasan 

Mulai 

Menugaskan kepala 

Seksi PDI 

menyiapkan Data 

Masters File Wajib 

Pajak dan data 

lainnya dan 

menugaskan Satuan 

Tugas untuk 

menyiapkan data 

hasil sulvei 

lapangan dengan 

GeoTagging 

Prosedur survei 

lapangan dengan 

GeoTagging 

menyiapkan data hasil 

sulvei lapangan dengan 

GeoTagging Menugaskan 

Operator Console  

menyiapkan data 

Master File Wajib 

Pajak dan data 

lainnya 

Menyiapkan data 

Master File Wajib Pajak 

dan data lainnya 

Data Master File 

Wajib Pajak dan 

data lainnya 

Penyandingan Data 

Master File Wajib Pajak 

dan Data Lainnya dengan 

Data Hasil Survei 

lapangan 

denganGeoTagging 

Data Hasil Survei 

lapangan 

denganGeoTaggin

g 

Memutakhirkan data pada 

Aplikasi ECTag dan 

mengadministrasikan sesuai 

tatus Wajib Pajak 

Data WP ber-

NPWP 

Data WP non-

NPWP 

 
Mendistribusikan dan 

mengadministrasikan 

selesai 

Data hasil 

penyandingan 
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Gambar 4.5 Prosedur Penyandingan Data Hasil Survei Lapangan 

dengan Master File Wajib Pajak (MFWP) dan Data Lainnya, 

Sortasi untuk Menentukan Data Ber-NPWP dan non-NPWP 

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Malang 

Selatan, 2017 

 

 

C. Penyajian Data  

1. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan  Aplikasi 

GeoTagging dalam memetakan galih potensi wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan? 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu 

dari jangkauan kerja Direktorat Jenderal Pajak. Di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan terdapat beberapa seksi yaitu seksi pelayanan, seksi 

umum, seksi pengolahan data dan informasi (PDI), seksi penagihan, seksi 

penagihan, seksi pemeriksaan, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, seksi 

pengawasan dan konsultasi. Aplikasi GeoTagging disamping 

menghubungkan kantor pusat dengan kantor lainnya yang sesuai dengan 

jangkauan kerja DJP.  

Aplikasi bernama GeoTagging yang berbentuk portal terhubung melalui 

jaringan komputer ini dipergunakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan pada bulan Agustus 2015. Hal ini ditegaskan oleh informan 1 

: 

“Sebenarnya dirintis di kantor pusat ya dari 2015 Cuma kan bertahap gitu 

ya, tapi kalo launching disini sejak bulan Agustus 2015 setelah diadakannya 

launching di kantor pusat di kita juga ada target mengetag letak setiap wajib 

pajak.”(Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2017 08.30 WIB). 
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Aplikasi GeoTagging dibuat untuk memetakan tempat tinggal suatu 

objek berdasarkan data yang masuk agar lebih cepat mengetahui letak wajib 

pajak pada saat visit. 

Aplikasi GeoTagging dapat di akses oleh semua pegawai pajak pajak 

dengan memasukkan otorisasi login berupa username dan password yang 

hanya dimiliki oleh setiap pegawai pajak.  Informasi yang disediakan 

aplikasi GeoTagging setelah melakukan akses adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.6 contoh login Tagging 

  Sumber : https://mapping.pajak.go.id  

 

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi dengan adanya GeoTagging lebih 

sering digunakan dengan alasan menambah wajib pajak baru, keperluan 

https://mapping.pajak.go.id/
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galih potensi, serta memenuhi pencapaian target tagging di setiap tahunnya. 

Hal ini ditegaskan oleh informan 2 : 

 “penggalian potensi, eeee...ya untuk memudahkan itu akhirnya kita juga gak 

perlu masih nyari-nyari lagi kan aku jadi kayak lebih koefision sih kalo 

misalnya datanya udah akurat gitu”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 

September 2017 08.30 WIB). 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis simpulkan bahwa pelaksanan 

ekstensifikasi dengan adanya aplikasi GeoTagging di KPP Pratama Malang 

Selatan lebih sering digunakan untuk keperluan galih potensi untuk 

memudahkan pegawai pajak ngetag saat melakukan tagging. 

Adapun dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya 

aplikasi GeoTagging memiliki manfaat yaitu :  

a. Aplikasi ini sangat sederhana dan mudah digunakan. 

b. Visual, cepat memberikan informasi.   

c. Informasi yang lain dapat disajikan melengkapi visual. 

d. Tidak perlu keahlian pemetaan. 

e. Cukup dengan Smartphone. 

f. Tidak harus berinteraksi dengan Wajib Pajak. 

g. Menjai alat dalam pengamatan di lapangan. 

h. Lokasi wajib pajak mudah diidentifikasi. 

i. Memudahkan mengidentifikasi asset Wajib Pajak. 

j. Memudahkan penelusuran lokasi (Routing). 

Namun dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya 

aplikasi GeoTagging ini juga memiliki kendala yaitu : 

a. Tidak tersedianya citra. 
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b. Kadang-kadang terjadi error atau not responding saat akses aplikasi 

GeoTagging yang diakibatkan terjadi akses data secara bersamaan pada 

seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan di bagian 

seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

c. Tidak ada koneksi internet. 

d. Survei lapangan dapat dilakukan dengan alat seperti GPS atau dengan 

menandai lokasi pada citra satelit yang dicetak terlebih dahulu dan 

ditindaklanjuti dengan desktop tagging. 

Hal ini ditegaskan oleh informan 2: 

“koneksinya ya yang pasti..terus kan kita targetnya itu emang besar kayak 

misalkan emang harus ditargetkan dalam 1 tahun 61 ribu WP nah kita 

ditarget yang begitu besar dengan koneksinya terbatas gitu..jadi emang 

bener-bener harus mensiasati kan akhirnya ya sampek lembur-lembur.. 

akhirnya untuk memudahkan lagi ya harus terjun kelapangan. Dan untuk 

mencapai targetnya istilahnya itu kayak emang gak mungkin ya akhirnya aku 

mikir-mikir gimana caranya target itu tercapai gitu”. (Hasil wawancara pada 

tanggal 20 September 2017 08.30 WIB). 

 

Berdasarkan pernyataan berikut dapat diambil kesimpulan bahwa   

Dalam SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, 

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan Kegiatan Pendukung Lainnya, 

prosedur pelaksanaan survei lapangan dengan aplikasi GeoTagging, yaitu : 

a) Kepala Kantor KPP Pratama berdasarkan Peta Potensi Sasaran 

memerintahkan Satuan Tugas untuk memulai menjalankan tugas survei 

lapangan dengan GeoTagging di zona yang telah ditentukan dengan Surat 

Tugas. 
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b) Kepala Seksi PDI menyampaikan Peta Potensi Sasaran beserta data lainnya 

yang terletak di zona sasaran kepada Satuan Tugas. 

c) Satuan Tugas melakukan survei lapangan dengan GeoTagging. Kegiatan 

GeoTagging dilakukan cara pin-point sehingga dapat dilakukan baik di 

lapangan maupun di kantor, namun untuk penguasaan wilayah yang lebih 

baik, pelaksanaan GeoTagging harus berdasarkan informasi yang telah 

diperoleh dari kegiatan survei lapangan. 

d) Satuan Tugas menginventarisasi dan mengadministrasikan data hasil survei 

lapangan meliputi data lokasi dan data deskripsi serta memutakhiran 

informasi di aplikasi ECTag berdasarkan data yang diperoleh. 

e) Proses Selesai. 

Kegiatan GeoTagging dilakukan dengan cara pint-point sehingga 

dapat dilakukan baik di lapangan maupun di kantor, namun untuk penguasaan 

wilayah yang lebih baik, pelaksanaan GeoTagging harus berdasarkan 

informasi yang telah diperoleh dari kegiatan survei lapangan. Hal ini 

ditegaskan oleh informan 2 : 

“kalau secara akuratnya sih lebih baik dilapangan kan sebenernya kan 

memang kita emang bener-bener persis di apa ya lingkungannya gitu jadi 

kayak gitu sih. Kalau untuk ketepatan titik koordinatnya”. (Hasil wawancara 

pada tanggal 20 September 2017 08.30 WIB). 

  

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis simpulkan bahwa pelaksanaan 

ekstensifikasi dengan adanya aplikasi GeoTagging yang dilakukan dengan 

cara pint point baik di kantor maupun dilapangan, lebih baik di lapangan 

karena untuk menentukan titik akurat dalam penguasaan wilayah lebih 

nyata. 
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Proses belajar atau mempelajari penggunaan aplikasi GeoTagging 

dibantu dengan adanya tutorial penggunaan dan langsung praktek 

menggunakan aplikasi GeoTagging sehingga menjadi mahir dalam 

menggunakan. Hal ini ditegaskan oleh informan 1 : 

“dulu saya mau menggunakan aplikasi GeoTagging ini saya belajarnya 

dengan langsung praktek saat launching yang diberikan kantor pusat”. 

(Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2017 08.30 WIB) 

 

Langkah-langkah mengakses aplikasi GeoTagging sangatlah sederhana 

dan mudah, langkah pertama adalah membuka program internet seperti 

internet explorer, google chrome, mozila firefox atau yang lainnya 

kemudian pada bagian alamat (address) ketik https://mapping.pajak.go.id 

maka akan muncul halaman login lalu pegawai memasukkan username dan 

password yang dimiliki. Setelah itu ketika pegawai sudah melakukan login 

aktivasi kemudian munculah gambar seperti ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Contoh Tagging 

Sumber : Seksi Ekstensiikasi dan Penyuluhan 

https://mapping.pajak.go.id/
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Apabila sudah muncul gambar diatas barulah pegawai pajak mulai Tagging 

dengan memasukkan atribut data wajib pajak yang terdiri atas NPWP, No. 

Telepon, Merk Dagang, Jenis Pemanfaatan, dan Keterangan Tambahan. Hal 

ini ditegaskan oleh informan 2 : 

“kalo GeoTagging kan emang bukan aplikasi yang umum ya..jadi memang 

untuk pegawai pajak aja itu ada di https://mapping.pajak.go.id nah itu yang 

bisa mengakses itu yang punya akun, siapa yang punya akun? Yang punya 

akun ya hanya pegawai pajak jadi semua orang bisa cuman karena terbatas 

akun itu jadinya itu hanya pegawai pajak aja, nah setelah itu pada saat visit 

nah itu bisa menggunakan tagging, tagginnya itu kan ada 2 cara kan melalui 

komputer atau melalui langsung terjun kelapangan, nah pada saat terjun 

kelapangan dari aplikasi itu kita dateng cepat jadi sistemnya aplikasi itu kan 

mencatat istilahnya kayak bujur timur bujur barat itu dia mencatat titik 

koordinat nah itu baru di kantor istilahnya kita import ke mapping ini jadi 

dia otomatis jadi gak perlu kerja 2 kali, jadi misalnya kayak kita tagging kita 

tau di daerah sini aku tadi abis visit ke daerah situ dan diliyat kan oh kok 

belum ada datanya disitu, nah itu bisa kita inputkan, aku tau itu disini 

namanya ini NPWPnya ini NIKnya ini lah itu bisa jadi data juga 

kedepannya”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2017 08.30 

WIB). 

 

Berdasarakan penjelasan tersebut menunjukkan sebagian besar 

persepsi pegawai terhadap penggunaan aplikasi GeoTagging sangat mudah 

dipelajari, sederhana, dapat dikendalikan, jelas, dapat dimengerti, dan 

fleksibel. Karena aplikasi GeoTagging merupakan aplikasi yang simple dan 

praktis sehingga pengguna yaitu pegawai pajak tidak memerlukan usaha yang 

keras dalam menggunakannya  

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan dari wawancara penulis 

dengan pegawai yang menggunakan aplikasi GeoTagging menunjukkan 

persepsi pengguna akan meningkatkan pencapaian target Tagging setiap 

tahunnya. 

https://mapping.pajak.go.id/
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Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan pegawai dan 

membandingkan dengan lima indikator kualitas sistem yang berasal dari 

pendapat DeLone and McLean (2003) : 

a. Kemudahan Pengguna (Easy of use)  

b. Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk 

memenuhi kepuasan pengguna yaitu berupa kemudahan dalam penggunaan 

sistem tersebut. Kemudahan yang dimaksud tidak hanya mudah untuk 

dipelajari maupun digunakan tetapi juga dapat memudahkan dalam proses 

pekerjaan maupun tugas dimana sistem tersebut dapat lebih mempermudah 

pekerjaan dibandingkan dengan dikerjakan secara manual.  

c. Kecepatan Akses ( Response Time) 

d. Kualitas sistem informasi juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan akses. 

Kualitas sistem informasi dapat dikatakan baik apabila akses sistem informasi 

mempunyai kecepatan yang maksimal. Kecepatan akses akan mempengaruhi 

kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi.  

e. Keandalan Sistem (Reability System)  

f. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keandalan sistem yaitu ketahanan 

sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. Sistem informasi yang 

berkualitas harus bisa diandalkan. Keandalan sistem informasi juga dapat 

dilihat dari mampu atau tidaknya sistem informasi tersebut melayani 

kebutuhan pengguna tanpa ada kendala yang dapat mengganggu kenyamanan 

pengguna.  

g. Fleksibilitas (Flexibility)  

h. Sistem informasi dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila sistem 

tersebut merupakan sistem yang fleksibilitas, maksudnya sistem informasi 

dapat melakukan perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

supaya pengguna bisa lebih puas dengan sistem informasi tersebut  

i. Keamanan sistem (Security System)  

j. Sistem informasi dapat dikatakan memiliki kualitas baik apabila sistem 

tersebut memiliki keamanan yang dapat diandalkan. Keamanan sistem dapat 

dilihat dari program yang ada pada sistem tidak dapat diubah oleh sembarang 

orang dan program-program tersebut tidakdapat terhapus apabila terjadi 

kesalahan sistem maupun kesalahan dari pengguna. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi 

GeoTagging sangat bergantung pada kualitas koneksi jaringan internet, 

karena pada dasarnya aplikasi ini harus terhubung internet saat 

menggunakannya. Aplikasi GeoTagging yang bergantung pada sistem yang 

terpusat pada DJP menyebabkan sering eror dan not responding, hal ini 



79 

 

dikarenakan pegawai pajak yang mengakses internet terlalu banyak. Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan hanya bisa menunggu 

sampai aplikasi bisa diakses kembali. KPP Pratama Malang Selatan 

mengupayakan pelayanan secepat mungkin dan mengharapkan adanya 

peningkatan kualitas sistem dan jaringan agar tdak terjadi not responding atau 

error. 

Penulis berpendapat alternatif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan dengan meningkatkan kualitas jaringan 

internet telah sesuai, hal ini sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya bahwa kualitas sebuah sistem harus bisa memberikan 

kemudahan bagi penggunanya.  

 

2. Bagaimana pencapaian target Tagging wajib pajak baru dengan adanya 

Aplikasi Geotagging di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan? 
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Tabel 4.3 Pencapaian Target Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Malang 

Selatan 

Tahun Bulan Tambah 

POI 

Total 

POI 

BER NPWP NON NPWP 

 

 

2015 

12 Desember 447 2,906 2,844 62 

11 November 712 2,459 2,404 55 

10 Oktober 822 1,747 1,697 50 

09 September 877 925 902 23 

08 Agustus 48 48 36 12 

 

 

 

 

 

 

2016 

12 Desember 2,762 8,565 6,400 2,165 

11 November 645 5,803 4,049 1,754 

10 Oktober 88 5,158 3,531 1,627 

09 September 218 5,070 3,444 1,626 

08 Agustus 815 4,852 3,249 1,603 

07Juli 316 4,037 3,184 853 

06 Juni 395 3,721 3,143 578 

05 Mei 405 3,326 2,992 334 

04 April 7 2,921 2,854 67 

03 Maret 2 2,914 2,850 64 

02 Februari 4 2,912 2,850 62 

01 Januari 2 2,908 2,846 62 

 

 

 

 

2017 

09 September 195 97,365 85,352 12,013 

08 Agustus 15,949 97,170 85,157 12,013 

07Juli 34,456 81,221 72,039 9,182 

06 Juni 14,356 46,765 39,728 7,037 

05 Mei 23,382 32,409 27,579 4,830 

04 April 20 9,027 6,755 2,272 

03 Maret 52 9,007 6,739 2,268 

02 Februari 35 8,955 6,694 2,261 

01 Januari 355 8,920 6,664 2,256 

Catatan : POI = Jumlah titik tagging 

Sumber : Seksi Ekstenifikasi dan Penyuluhan, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2015 bulan Agustus ada kegiatan 

target Tagging di 48 titik, 36 diantaranya sudah ber-NPWP sedangkan 12 

titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan September tambah kegiatan 

target Tagging mencapai 877 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 

925 titik, 902 sudah ber0NPWP sedangkan 23 titik Tagginggnya belum ber-

NPWP. Di bulan Oktober tambah kegiatan target Tagging mencapai 822 
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titik, total kegiatan target Tagging mencapai 1,747 titik, 1,697 sudah ber-

NPWP sedangkan 50 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan 

November tambah kegiatan target Tagging mencapai 712 titik, total 

kegiatan target Tagging mencapai 2,459 titik, 2,404 sudah ber-NPWP 

sedangkan 55 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Desember 

tambah kegiatan target Tagging mencapai 447 titik, total kegiatan target 

Tagging mencapai 2,906 titik, 2,844 sudah ber-NPWP sedangkan 62 titik 

Taggingnya belum ber-NPWP. 

Pada Tahun 2016 bulan Januari tambah kegiatan target Tagging 

mencapai 2 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 2,908 titik, 2,846 

sudah ber-NPWP sedangkan 62 titik Tagginggnya belum ber-NPWP. Di 

bulan Februari tambah kegiatan target Tagging mencapai 4 titik, total 

kegiatan target Tagging mencapai 2,912 titik, 2,850 sudah ber-NPWP 

sedangkan 62 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Maret tambah 

kegiatan target Tagging mencapai 2 titik, total kegiatan target Tagging 

mencapai 2,914 titik, 2,850 sudah ber-NPWP sedangkan 64 titik 

Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan April tambah kegiatan target 

Tagging mencapai 7 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 2,921 

titik, 2,854 sudah ber-NPWP sedangkan 67 titik Taggingnya belum ber-

NPWP.   

Di bulan Mei tambah kegiatan target Tagging mencapai 405 titik, total 

kegiatan target Tagging mencapai 3,326 titik, 2,992 sudah ber-NPWP 

sedangkan 334 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Juni tambah 

kegiatan target Tagging mencapai 395 titik, total kegiatan target Tagging 
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mencapai 3,721 titik, 3,143 sudah ber-NPWP sedangkan 578 titik 

Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Juli tambah kegiatan target 

Tagging mencapai 316 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 4,037 

titik, 3,184 sudah ber-NPWP sedangkan 853 titik Taggingnya belum ber-

NPWP. Di bulan Agustus tambah kegiatan target Tagging mencapai 815 

titik, total kegiatan target Tagging mencapai 4,852 titik, 3,249 sudah ber-

NPWP sedangkan 1,603 titik Taggingnya belum ber-NPWP.  

Di bulan September tambah kegiatan target Tagging mencapai 218 titik, 

total kegiatan target Tagging mencapai 5,070 titik, 3,444 sudah ber-NPWP 

sedangkan 1,626 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Oktober 

tambah kegiatan target Tagging mencapai 88 titik, total kegiatan target 

Tagging mencapai 5,158 titik, 3,531 sudah ber-NPWP sedangkan 1,627 titik 

Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan November tambah kegiatan target 

Tagging mencapai 645 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 5,803 

titik, 4,049 sudah ber-NPWP sedangkan 1,754 titik Taggingnya belum ber-

NPWP. Di bulan Desember tambah kegiatan target Tagging mencapai 2,762 

titik, total kegiatan target Tagging mencapai 8,565 titik, 6,400 sudah ber-

NPWP sedangkan 2,165 titik Taggingnya belum ber-NPWP. 

Pada Tahun 2017 bulan Januari tambah kegiatan target Tagging 

mencapai 355 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 8,920 titik, 6,664 

sudah ber-NPWP sedangkan 2,256 titik Tagginggnya belum ber-NPWP. Di 

bulan Februari tambah kegiatan target Tagging mencapai 35 titik, total 

kegiatan target Tagging mencapai 8,955 titik, 6,694 sudah ber-NPWP 

sedangkan 2,261 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Maret 
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tambah kegiatan target Tagging mencapai 52 titik, total kegiatan target 

Tagging mencapai 9,007 titik, 6,739 sudah ber-NPWP sedangkan 2,268 titik 

Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan April tambah kegiatan target 

Tagging mencapai 20 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 9,027 

titik, 6,755 sudah ber-NPWP sedangkan 2,272 titik Taggingnya belum ber-

NPWP.  

Di bulan Mei tambah kegiatan target Tagging mencapai 23,382 titik, 

total kegiatan target Tagging mencapai 32,409 titik, 27,579 sudah ber-

NPWP sedangkan 4,830 titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Juni 

tambah kegiatan target Tagging mencapai 14,356 titik, total kegiatan target 

Tagging mencapai 46,765 titik, 39,728 sudah ber-NPWP sedangkan 7,037 

titik Taggingnya belum ber-NPWP. Di bulan Juli tambah kegiatan target 

Tagging mencapai 34,456 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 

81,221 titik, 72,039 sudah ber-NPWP sedangkan 9,182 titik Taggingnya 

belum berNPWP. Di bulan Agustus tambah kegiatan target Tagging 

mencapai 15,949 titik, total kegiatan target Tagging mencapai 97,170 titik, 

85,157 sudah ber-NPWP sedangkan 12,013 titik Taggingnya belum ber-

NPWP. Di bulan September tambah kegiatan target Tagging mencapai 195 

titik, total kegiatan target Tagging mencapai 97,365 titik, 85,352 sudah ber-

NPWP sedangkan 12,013 titik Taggingnya belum ber-NPWP. 
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D. Pembahasan 

1. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan  Aplikasi 

GeoTagging dalam memetakan galih potensi wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan? 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah 

satu dari jangkauan kerja Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi GeoTagging  

menghubungkan kantor pusat dengan kantor lainnya yang sesuai dengan 

jangkauan kerja DJP. Aplikasi bernama GeoTagging yang berbentuk portal 

terhubung melalui jaringan komputer ini dipergunakan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan pada bulan Agustus 2015. Aplikasi 

GeoTagging dibuat untuk memetakan tempat tinggal suatu objek 

berdasarkan data yang masuk agar lebih cepat mengetahui letak wajib pajak 

pada saat visit. 

Aplikasi GeoTagging dapat di akses oleh semua pegawai pajak pajak 

dengan memasukkan otorisasi login berupa username dan password yang 

hanya dimiliki oleh setiap pegawai pajak.  pelaksanan ekstensifikasi dengan 

adanya aplikasi GeoTagging di KPP Pratama Malang Selatan lebih sering 

digunakan untuk keperluan galih potensi untuk memudahkan pegawai pajak 

ngetag saat melakukan tagging. 

Adapun dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya 

aplikasi GeoTagging memiliki manfaat yaitu :  

a. Aplikasi ini sangat sederhana dan mudah digunakan. 

b. Visual, cepat memberikan informasi.   

c. Informasi yang lain dapat disajikan melengkapi visual. 
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d. Tidak perlu keahlian pemetaan. 

e. Cukup dengan Smartphone. 

f. Tidak harus berinteraksi dengan Wajib Pajak. 

g. Menjai alat dalam pengamatan di lapangan. 

h. Lokasi wajib pajak mudah diidentifikasi. 

i. Memudahkan mengidentifikasi asset Wajib Pajak. 

j. Memudahkan penelusuran lokasi (Routing).  

Kendala pelaksanaan ekstensifikasi dengan adanya aplikasi 

GeoTagging yaitu terbatasnya koneksi internet 

a. Tidak tersedianya citra. 

b. Kadang-kadang terjadi error atau not responding saat akses aplikasi 

GeoTagging yang diakibatkan terjadi akses data secara bersamaan pada 

seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan di 

bagian seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

c. Tidak ada koneksi internet. 

Pelaksanaan ekstensifikasi dengan adanya aplikasi GeoTagging yang 

dilakukan dengan cara pint point baik di kantor maupun dilapangan, lebih 

baik di lapangan karena untuk menentukan titik akurat dalam penguasaan 

wilayah lebih nyata. Berdasarakan penjelasan tersebut menunjukkan sebagian 

besar persepsi pegawai terhadap penggunaan aplikasi GeoTagging sangat 

mudah dipelajari, sederhana, dapat dikendalikan, jelas, dapat dimengerti, dan 

fleksibel. Karena aplikasi GeoTagging merupakan aplikasi yang simple dan 

praktis sehingga pengguna yaitu pegawai pajak tidak memerlukan usaha yang 

keras dalam menggunakannya  
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Aplikasi GeoTagging sangat bergantung pada kualitas koneksi jaringan 

internet, karena pada dasarnya aplikasi ini harus terhubung internet saat 

menggunakannya. Aplikasi GeoTagging yang bergantung pada sistem yang 

terpusat pada DJP menyebabkan sering eror dan not responding. Hal ini 

dikarenakan pegawai pajak yang mengakses internet terlalu banyak 

Penulis berpendapat alternatif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan dengan tinjauan pustaka yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya bahwa kualitas sistem harus bisa memberikan 

kemudahan bagi penggunanya agar jaringan internet sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

 

2. Pencapaian Target Tagging Wajib Pajak Baru Dengan Adanya 

Aplikasi GeoTagging di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan. 

Berdasarkan tabel 4.6 penulis menarik kesimpulan bahwa target 

Tagging dalam  setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masih banyak 

target Tagging yang belum ke tag, dikarekan pada saat pegawai pajak 

melakukan Tagging sistem taggingnya mengalami eror atau not responding 

sehingga dianggap tidak berNPWP.  

Dalam SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, 

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan Kegiatan Pendukung Lainnya, 

prosedur pelaksanaan survei lapangan dengan aplikasi GeoTagging, 

Kegiatan penyandingan data hasil survei lapangan dengan data MFWP 

Nasional dan data lainnya : 
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a. Menyandingkan data hasil survei lapangan dengan MFWP Nasional dan 

data lainnya.  

b. Melaksanakan pemutakhiran data NPWP dan nama wajib pajak pada 

aplikasi ECTag berdasarkan hasil penyandingan. 

c. Hasil penyandingan dan pemutakhiran data tersebut di atas adalah data 

wajib pajak yang ber-NPWP dan non-NPWP. 

d. Data wajib pajak non-NPWP ditindaklanjuti dengan kegiatan 

ekstensifikasi. 

e. Data wajib pajak ber-NPWP KPP sendiri dan bukan wajib pajak baru 

ditindaklanjuti dengan kegiatan intensifikasi oleh Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi. 

f. Data wajib pajak ber-NPWP KPP lain dikirim sebagai alat keterangan. 

g. Data wajib pajak ber-NPWP dan termasuk kriteria wajib pajak baru 

ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan. 

h. Dalam hal wajib pajak baru adalah wajib pajak non-filter, tidak ada 

aktivitas diusulkan penghapusan NPWP. 

i. Data objek PPN KMS, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan. 

j. Data objek pajak PBB P3L yang belum terdaftar, ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

k. Data objek pajak PBB P3L yang sudah terdaftar, ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
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E. Proposisi  

1. Kemudahan Penggunaan Aplikasi GeoTagging 

Kemudahan dalam menggunakan aplikasi GeoTagging merpakan faktor 

penting bagi pegawai untuk mau dan mampu menggunakan aplikasi 

GeoTagging tanpa usaha yang berarti sehinnga akan memberikan dampak 

positif terhadap kinejanya. Hal hal yang diuur peneliti untuk mengetahui 

persepsi kemudahan dalam penggunaan aplikasi GeoTagging yaitu sebagai 

berikut :  

a. Belajar atau mempelajari pnggunaan aplikasi GeoTagging 

b. Langkah-langkah mengakses aplikasi GeoTagging 

c. Tahapan-tahapan dalam penggunaan aplikasi GeoTagging 

d. Cara atau proses mencari data wajib pajak baru. 

Hasil penelitian telah menunjukkan dan telah dianalisis bahwa proses 

belajar atau mempelajari aplikasi GeoTagging sangat mudah dan sederhana 

dengan menggunakan bantuan tutorial dan praktek secara langsung, mencari 

informasi berupa letak objek wajib pajk sangat mudah dan cepat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan sebagian besar persepsi 

pegawai terhadap penggunaan aplikasi GeoTagging mudah dipelajari, jelas 

dan mengerti, serta fleksibel. Karena aplikasi Geotagging merupakan 

aplikasi yang simple dan praktis sehingga pgawai pajak tidak memerlukan 

usaha yang keras dalam menggunakannya. 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disusun proposisi minor 1 

sebagai berikut : 

Proposisi Minor 1  

Faktor kemudahan dalam penggunaan aplikasi GeoTagging telah membuat 

pegawai menjadi mau dan mampu menggunakan aplikasi GeoTagging tanpa 
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usaha yang sulit, maka akan memberikan dampak positif bagi pencapaian 

target Tagging. 

 

2. Kemanfaatan Penggunaan Aplikasi GeoTagging 

Selain faktor kemudahan yang telah dibahas sebelumnya faktor 

kemanfaatan juga merupakan faktor penting bagi pegawai untuk 

memberikan dampak positif bagi pencapaian target Tagging. Hal hal yang 

diukur peneliti untuk mengetahui persepsi kemanfaatan dalam penggunaan 

aplikasi GeoTagging yaitu sebagai berikut : 

a. Fitur aplikasi GeoTagging dalam memenuhi kebutuhan pegawai. 

b. Proses penyelesaian pekerjaan dengan adanya aplikasi GeoTagging. 

c. Output yang dihasilkan aplikasi GeoTagging. 

Hasil penelitian telah menunjukkan dan telah dianalisis bahwa fitur 

yang disediakan di aplikasi GeoTagging sudah memenuhi kebutuhan 

pegawai di bagian seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sehinnga dapat 

membantu dan mempermudah pekerjaannya dalam menTagging. 

Lengkap tidaknya fitur yang disediakan aplikasi GeoTagging juga 

mempengaruhi terhadap proses penyelesaian pekerjaan dan output pekerjaan 

dan output yang dihasilkan akan menjadi meningkat dan cepat. Berdasarkan 

penjelasan tersebut menunjukkan fitur aplikasi GeoTagging merupakan 

komponen penting bagi pegawai khususnya dibagian seksi Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya 

sehingga berdampak pada pencapaian target Tagging. 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disusun proposisi minor 2 

sebagai berikut : 
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Proposisi minor 2 

Faktor kemanfaatan dalam penggunaan aplikasi GeoTagging merupakan 

faktor penting untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai 

yang akan berdampak pada pencapaian target Tagging. 

3. Penggunaan Aplikasi GeoTaging 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas 

sebelumnya terdapat kendala aplikasi GeoTagging dalam penggunaannya 

yaitu kadang-kadang terjadi error atau not responding saat mengakses atau 

pada saat proses Tagging yang diakibatkan terjadi akses bersamaan pada 

seluruh pegawai KPP Pratama Malang Selatan, tidak tersedianya citra, 

koneksinya masih terkadang mengalami gangguan, Survei lapangan dapat 

dilakukan dengan alat seperti GPS atau dengan menandai lokasi pada citra 

satelit yang dicetak terlebih dahulu dan ditindaklanjuti dengan desktop 

tagging. 

Dengan merujuk pada kendala aplikasi GeoTagging tersebut maka 

peneliti merekomendasikan meningkatkan kapasitas kuota akses aplikasi 

GeoTagging karena penggunaan internet yang bersamaan atau serentak 

dilakukan seluruh kantor Indonesia, bandwith dan memperbaiki koneksi 

dalam jaringan komputer yang menghubungkan aplikasi GeoTagging 

sehingga tidak terjadi gangguan dalam penggunaan serta prosesnya lebih 

akan cepat. 

Secara keseluruhan dengan mencermati berbagai analisis pada bagian 

sebelumnya dan juga mencermati berbagai analisis sebelumnya dan juga 

mencermati minor 1 dan 2 yang telah disusun, maka peneliti menyusun 

proposisi mayor sebagai berikut : 
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Proposisi Mayor  

Penggunaan aplikasi GeoTagging yang sederhana, mudah dan cepatndengan 

didukung peningkatan akses penambahan server, bandwith dan 

memperbaiki koneksi dalam jaringan komputer maka akan berdampak 

positif pada pencapaian target Tagging. 
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