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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi 

yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol, Tangerang dan ditempatkan 

di bagian seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan adalah salah satu seksi yang kegiatannya berhubungan dengan 

penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Praktek kerja magang dibawah bimbingan 

dan pengawasan Ibu Yulia Sri Wulandari selaku pembimbing lapangan dan Kepala 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama proses pelaksanaan praktek kerja magang 

berhubungan dengan rangkaian tugas ataupun job desk yang dilakukan oleh para 

petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kosambi. Setiap tugas yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada Standard 

Operating Procedures (SOP). Adapun tugas yang dilakukan selama pelaksanaan 

kerja magang adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan  Geotagging 
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Geotagging adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk 

melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Kegiatan Geotagging ini menggunakan situs aplikasi yang dimiliki 

oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.mapping.pajak.go.id. Tujuan 

dilakukan Geotagging ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis dalam 

pelaksanaan kegiatan pemetaan lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun 

Badan, seperti mendapatkan gambaran umum keunggulan fiskal dan potensi 

pajak di wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, lebih 

mengetahui besarnya potensi pajak, serta mengetahui skala prioritas 

penanganan tindak lanjutnya. Pada situs yang berupa peta ini, memberikan 

gambaran yang hampir sama dengan keadaan yang sebenarnya. 

Dengan pelaksanaan Geotagging ini, dilakukan tagging atau pemetaan 

pada Wajib Pajak Baru yang bekerja sebagai pegawai maupun Wajib Pajak 

Baru yang memiliki usaha seperti, toko, swalayan, usaha perdagangan, warung, 

rumah makan, dan usaha lain – lain, dimana data Wajib Pajak tersebut sudah 

ada dalam program aplikasi microsoft excel. Kemudian dari data tersebut dapat 

diisi data tentang informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak kedalam situs 

www.mapping.pajak.go.id yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Setelah itu, apabila sudah diisi informasi mengenai Wajib Pajak kemudian 

disimpan. 

 

 

2. Mencetak dan Pemberian Kartu NPWP 
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NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP 

dan hal tersebut berlaku selama seumur hidup. Selain itu NPWP juga dapat 

dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan.  

Nomor Pokok Wajib Pajak memiliki kode seri berjumlah lima belas 

(15) digit angka pada kartu NPWP. Kode seri dapat digunakan sebagai identitas 

Wajib Pajak pada saat akan melakukan administrasi perpajakan. Dalam lima 

belas digit  angka tersebut memiliki maksud yang berbeda – beda sesuai dengan 

fungsinya untuk membedakan identitas Wajib Pajak yang satu dengan yang 

lain, nomor registrasi yang diberikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

kepada Kantor Pelayanan Pajak, alat pengaman untuk menghindari terjadinya 

pemalsuan atau kesalahan pada NPWP, kode KPP tempat Wajib Pajak tersebut 

terdaftar, dan status Wajib Pajak. Berikut merupakan penjelasan mengenai kode 

seri pada kartu NPWP: 

1) Dua digit pertama menunjukkan identitas Wajib Pajak, yaitu: 

a) 01 sampai 03 adalah Wajib Pajak Badan 

b) 04 sampai 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha 

c) 05 adalah Wajib Pajak Karyawan 

d) 07 sampai 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 
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2) Enam digit berikutnya menunjukkan nomor registrasi yang diberikan Kantor 

Pusat kepada KPP. 

3) Satu digit berikutnya berfungsi sebagai alat pengaman untuk menghindari 

terjadinya pemalsuan atau kesalahan pada NPWP. 

4) Tiga digit berikut adalah kode KPP, seperti 418, hal ini berarti NPWP 

tersebut di keluarkan oleh KPP Pratama Kosambi. 

5) Tiga digit terakhir merupakan status Wajib Pajak, yaitu: 

a) 000 berarti satus Wajib Pajak tunggal atau pusat 

b) 001, 002, dan seterusnya menunjukkan status Wajib Pajak cabang, 

dimana angka terakhir menunjukkan urutan cabang. 

Pemberian kartu NPWP kepada Wajib Pajak baru dilakukan setelah 

Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak baru, penyuluhan terhadap 

Wajib Pajak baru, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

baru. Berikut adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk pemberian kartu 

NPWP kepada Wajib Pajak Baru: 

1) Petama Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Wajib 

Pajak yang baru ke bagian pelayanan. 

2) Kemudian Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai pelaku kegiatan 

usaha dan non karyawan langsung dialihkan ke bagian Seksi Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan untuk diberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai 

kewajiban perpajakannya seperti kewajiban untuk menghitung pajak, 

membayar pajak, serta melaporkan pajaknya.  
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3) Setelah itu, untuk menguji kepatuhan dari Wajib Pajak dan melihat apakah 

Wajib Pajak mampu untuk membayar pajaknya, Wajib Pajak diharuskan 

untuk membayar pajaknya terlabih dahulu melalui ATM atau melalui kode 

billing. 

4) Setelah Wajib Pajak membayar sejumlah pajaknya, kemudian Wajib Pajak 

memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas pajak, dan kemudian 

petugas pajak mencetak kartu NPWP melalui situs intranet yang terdapat 

pada KPP. 

5) Setelah itu, kartu NPWP yang telah dicetak lalu diberikan kepada Wajib 

Pajak baru tersebut. 

 

3. Mencetak dan Pemberian Kode Billing 

Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem 

pembayaran melalui elektronik. Sistem pembayaran pajak secara elektronik 

adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang 

diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing 

System. Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan 

menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang 

diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran 

pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. 

Dalam pelaksanaan kerja magang, ditugaskan untuk mencetak dan 

memberikan kode billing kepada Wajib Pajak baru. Biasanya kode billing 

diberikan kepada Wajib Pajak berguna bagi Wajib Pajak apabila ingin 
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membayar pajak terutangnya melalui kantor pos atau melaui bank. Sebelum 

diberikannya kode billing kepada Wajib Pajak baru ada beberapa langkah yang 

dilakukan yaitu: 

a. Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Wajib Pajak 

yang baru ke bagian pelayanan. 

b. Kemudian Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai pelaku kegiatan 

usaha dan non karyawan langsung dialihkan ke bagian Seksi Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan untuk diberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai 

kewajiban perpajakannya seperti kewajiban untuk menghitung pajak, 

membayar pajak, serta melaporkan pajaknya. 

c. Setelah itu, untuk menguji kepatuhan dari Wajib Pajak dan melihat apakah 

Wajib Pajak mampu untuk membayar pajaknya, Wajib Pajak diharuskan 

untuk membayar pajaknya terlabih dahulu melalui ATM atau melalui kode 

billing. 

d. Apabila Wajib Pajak ingin membayar melalui kantor pos atau bank, maka 

Wajib Pajak harus memiliki kode billing. Oleh karena itu, biasanya Wajib 

Pajak meminta untuk dibuatkan kode billing. Mencetak kode billing 

menggunakan situs intranet yang dimiliki oleh KPP, lalu identitas Wajib 

Pajak diisi dan diisi pula jumlah setoran pajaknya. Setelah itu akan keluar 

kode billing yang akan digunakan untuk membayar pajak, lalu kode billing 

tersebut dicetak. 

e. Setelah kode billing dicetak, lalu diberikan kepada Wajib Pajak. 
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4. Menghubungi Wajib Pajak baru 

Menghubungi Wajib Pajak baru merupakan salah satu bentuk pengawasan 

terhadap Wajib Pajak yang dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Tugas tersebut dilakukan dengan 

melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Wajib Pajak, dan 

dimaksudkan untuk mengingatkan kepada Wajib Pajak mengenai salah satu 

kewajiban perpajakannya yaitu pembayaran atau setoran pajak.  

Dalam pelaksanaan kerja magang, dilakukan secara langsung 

berkomunikasi dengan Wajib Pajak melalui telepon dan mengingatkan kepada 

Wajib Pajak baru yang memiliki kriteria Wajib Pajak yang melakukan kegiatan 

usaha dan non karyawan sebagai Wajib Pajak yang menggunakan PP 46 tahun 

2013 untuk membayar sejumlah pajaknya yang seharusnya dibayarkan. Serta 

mengingatkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak masih belum paham 

tentang kewajibannya, Wajib Pajak bisa secara langsung datang ke KPP dan 

akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh pegawai pajak yang berwenang atau 

bisa secara langsung menghubungi Account Representative (AR). 

 

 

5. Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak Baru 

Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak pada KPP Pratama Kosambi 

merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada 

calon Wajib Pajak maupun Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sehingga 

dapat membantu untuk memahami, mematuhi akan hak dan kewajiban 
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perpajakannya. Banyak cara yang dilakukan oleh petugas pajak dalam 

melakukan penyuluhan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

Penyuluhan yang dilakukan secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka 

kepada calon Wajib Pajak maupun Wajib Pajak contohnya seperti melakukan 

penyuluhan di KPP, mengadakan seminar ditempat tertentu, dan mengundang 

Wajib Pajak untuk ikut program sosialisasi pajak. Selain itu penyuluhan bisa 

dilakukan secara tidak langsung yang dapat dilakukan melalui media elektronik 

maupun media cetak. 

Dalam pelaksanaan kerja magang, dilakukan penyuluhan kepada Wajib 

Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan sebelum mereka diberikan 

kartu NPWP. Disitu dijelaskan pentingnya memiliki NPWP bagi masyarakat 

yang telah memiliki penghasilan. Lalu juga menjelaskan keuntungan dari 

memiliki NPWP, karena pada saat ini NPWP bukan hanya digunakan untuk 

keperluan perpajakan saja, namun saat ini NPWP juga bisa digunakan untuk 

keperluan – keperluan lainnya, seperti menjual rumah, menjual kendaraan, 

membuka rekening bank, dan lain – lain. Penyuluhan diberikan kepada Wajib 

Pajak yang memiliki kriteria sebagai Wajib Pajak pelaku kegiatan usaha dan 

non karyawan sebagai Wajib Pajak yang menggunakan PP 46 tahun 2013 

mengenai kewajiban perpajakannya. Pertama - tama menjelaskan mengenai 

perhitungan pajaknya kepada Wajib Pajak yang menggunakan pp 46 tahun 

2013, dimana perhitungannya sebesar 1 % dari omzet atau pendapatan kotor 

dari Wajib Pajak tersebut. Kemudian menjelaskan mengenai kewajiban 

pembayaran pajaknya, dimana pembayaran pajak bisa melalui kantor pos atau 

Rangkaian tugas pada..., Adi Suwandaru, FB UMN, 2017



 

bank dengan kode billing dan pembayaran melalui ATM, serta pembayaran 

pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Setelah itu, 

menjelaskan mengenai kewajiban pelaporan pajaknya dengan menggunakan 

Surat Pemberitahuan (SPT), dimana pelaporan tersebut dilakukan setahun 

sekali dan pelaporan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Januari di tahun 

berikutnya sampai paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Maret ditahun 

berikutnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan paling lambat pelaporan 

dilakukan pada tanggal 30 April di tahun berikutnya bagi Wajib Pajak Badan. 

 

6. Pelaksanaan Canvassing 

Canvassing merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

petugas pajak dengan melakukan penyisiran ke wilayah kerja KPP secara 

langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk menggali potensi dari 

Calon Wajib Pajak maupun Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dirinya ke 

KPP. Sehingga dengan petugas pajak melakukan canvassing ke wilayah kerja 

KPP diharapkan realisasinya dapat memenuhi target penerimaan pajak atau 

bahkan mampu untuk melebihi dari target penerimaan pajak. Upaya tersebut 

juga dilakukan bukan lain agar setiap masyarakat yang telah mempunyai 

penghasilan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar mereka 

memiliki gambaran untuk jumlah pajak terutangnya dan patuh untuk 

membayar pajak. Canvassing bisa dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Canvasing yang dilakukan secara langsung berarti petugas pajak 

melakukan penyisiran langsung mendatangi calon Wajib Pajak atau Wajib 
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Pajak ke wilayah kerja KPP untuk dilakukan gali potensi terhadap calon Wajib 

Pajak maupun Wajib Pajak. Kemudian petugas pajak dapat melakukan 

Canvassing tidak langsung, seperti petugas pajak melihat video tempat usaha 

yang dibuat oleh petugas pajak lainnya ketika mereka sedang melakukan 

perjalanan ke wilayah kerja KPP, dan kemudian nama serta alamat tempat 

usaha tersebut dicatat ke dalam program aplikasi pengolah kata maupun 

pengolah angka. 

Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis membantu petugas pajak 

dalam melakukan kegiatan canvassing. Namun kegiatan canvassing yang 

dilakukan adalah canvasssing secara tidak langsung. Dimana kegiatan 

canvassing – nya ialah melihat video tempat usaha calon Wajib Pajak maupun 

Wajib Pajak tersebut berdiri, video tersebut dibuat saat petugas pajak sedang 

melakukan perjalanan ke wilayah kerja KPP. Kegiatan tersebut dilakukan 

dengan melihat setiap tempat usaha berdiri disepanjang jalan secara men-

detail. Kemudian setelah melihat tempat usaha tersebut dalam video, lalu video 

di pause dan kemudian dilakukan screenshot dan disimpan didalam salah satu 

file sebagai bukti untuk melihat secara fisik usaha tersebut berdiri. Kemudian 

dari gambar tersebut, dimasukkan nama usaha, alamat, dan nomor telepon 

tempat usaha tersebut kedalam program microsoft excel. 

 

7. Memeriksa Data Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan 
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Memeriksa Data Wajib Pajak lapor SPT merupakan salah satu kegiatan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan petugas pajak. Tugas 

tersebut dilakukan bertujuan untuk melihat kepatuhan dari Wajib Pajak dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya. SPT yang dilihat adalah SPT tahunan, 

karena SPT tahunan merupakan cerminan dari penghasilan yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak. Serta, Wajib Pajak yang dilihat adalah Wajib Pajak Badan yang 

telah terdaftar di KPP dalam waktu kurang dari 2 tahun. Hal ini karena Wajib 

Pajak tersebut tergolong sebagai Wajib Pajak yang baru, dimana pengawasan 

yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan merupakan Wajib 

Pajak baru. 

Dalam pelaksanaan kerja magang, diberikan tugas untuk memeriksa 

data Wajib Pajak Badan yang terdapat pada program microsoft excel apakah 

telah melakukan pelaporan SPT tahunan atau belum. Untuk memeriksanya 

dapat dilihat melalui situs intranet yang terdapat pada KPP Pratama Kosambi. 

Kemudian pada situs tersebut dilihat apakah data Wajib Pajak yang terdapat 

dalam program ecxel tersebut telah melakukan pelaporan SPT tahunan atau 

belum. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Pelaksanaan  Geotagging 

Geotagging adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk 

melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Kegiatan Geotagging ini menggunakan situs aplikasi yang dimiliki oleh 
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Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.mapping.pajak.go.id. Berikut adalah langkah 

– langkah untuk melakukan Geotagging: 

a. Buka Mozilla Firefox, lalu ketik situs www.mapping.pajak.go.id 

b. Login menggunakan username dan password. 

 

Gambar 3.1 

Geotagging step 1

 

c. Setelah selesai login, pilih Geotagging – Tambah Baru, kemudian akan muncul 

peta, lalu pilih salah satu wilayah kerja KPP yang akan di tagging. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
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Geotagging step 2 

 

 

d. Setelah itu, kemudian zoom wilayah yang akan diteliti dan pilih google hybrid 

pada simbol map di kanan atas, sehingga tampilannya akan lebih jelas pada 

wilayah tersebut. 

 

Gambar 3.3 
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Geotagging step 3 

 

 

e. Kemudian, untuk memperlihatkan lebih jelas jalan ataupun gang pada wilayah 

yang akan di tagging, peta dapat diperbesar ke wilayah yang akan dituju untuk 

dilakukan tagging pada Wajib Pajak baru. 

Gambar 3.4 

Geotagging step 4 
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f. Setelah itu, peta akan menggambarkan kondisi seperti diatas, disisi kiri atas 

pilih draw a marker untuk membantu menandai Wajib Pajak yang akan di 

tagging, lalu isi semua identitas dari Wajib Pajak tersebut sampai terdapat 

konfirmasi bahwa data dari Wajib Pajak telah sepenuhnya tersimpan. 

 

Gambar 3.5 

Geotagging step 5 
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g. Setelah data dari Wajib Pajak disimpan, maka tampilan peta tersebut akan 

menampilkan kegiatan usaha Wajib Pajak beserta simbolnya, dan Geotagging 

selesai dilakukan. 
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Gambar 3.6 

Hasil Pelaksanaan Geotagging 

 

Dalam melakukan kegiatan Geotagging hasil pekerjaan yang dilakukan 

dalam pelaksanaan kerja magang sebanyak 20 – 100 titik yang dipetakan untuk 

setiap harinya. 

 

3.3.2 Mencetak dan Pemberian Kartu NPWP 

Berikut adalah tata cara mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi: 

a. Buka mozilla firefox, kemudian buka situs intranet yang terdapat pada KPP 

untuk mencetak kartu NPWP yaitu https://ereg/login 

b. Lalu masukkan username dan password 
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Gambar 3.7 

Dasboard login Eksten 

 

c. Lalu pilih cetak, kemudian pilih Pendaftaran WP. 

Gambar 3.8 

Cetak Kartu NPWP step 1 
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d. Setelah muncul tampilan seperti diatas, isi nama dari Wajib Pajak yang akan 

dicetak kartu NPWP nya, disebelah kanan kolom Nama WP, lalu setelah nama 

dari Wajib Pajak ditemukan kemudian pilih NPWP pada bagian tengah di 

kolom Cetak Surat, lalu pilih save. 
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Gambar 3.9 

Cetak Kartu NPWP step 2 
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e. Kemudian setelah di save, file tersebut akan tersimpan dalam format pdf, lalu 

buka file tersebut dan cetak menggunakan mesin cetak kartu NPWP. Setelah itu 

langkah dalam mencetak kartu NPWP telah selesai. 

 

Gambar 3.10 

Cetak Kartu NPWP step 3 
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Dalam melakukan kegiatan mencetak dan pemberian kartu NPWP pada 

pelaksanaan kerja magang hasil yang dikerjakan sekitar 3 – 15 kartu NPWP yang 

dicetak setiap harinya. 

 

3.3.3 Mencetak dan Pemberian Kode Billing 

Berikut adalah tata cara mencetak kode billing yang akan diberikan kepada Wajib 

Pajak baru yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi: 

a. Buka mozilla firefox, kemudian buka situs intranet yang terdapat pada KPP 

untuk mencetak kode billing yaitu https://billing-djp.intranet.pajak.go.id 

b. Setelah itu, isi semua data mengenai identitas Wajib Pajak dan semua informasi 

yang terdapat pada situs billing tersebut. 

 

Gambar 3.11 

Cetak kode billing step 1 
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c. Setelah muncul pada tampilan gambar diatas, kemudian pilih Buat Kode 

Billing. 

Gambar 3.12 

Cetak kode billing step 2 

 

 

d. Setelah itu, akan muncul konfirmasi untuk mengisi kode keamanan berupa 

captcha, kemudian pilih submit dan akan muncul konfirmasi lagi untuk dilihat 

apakah data yang diisi sudah benar atau belum, serta pada tahap ini kode billing 

sudah muncul, lalu pilih cetak. 
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Gambar 3.13 

Cetak kode billing step 3 

 

 

e. Kemudian setelah pilih cetak pada tampilan diatas, maka akan tersimpan dalam 

file dengan format pdf, lalu pada file tersebut lalu pilih menu cetak. Setelah itu, 

langkah dalam membuat kode billing telah selesai. 
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Gambar 3.14 

Lembar Cetakan Kode Billing

 

Dalam melakukan kegiatan mencetak dan pemberian Kode Billing pada 

pelaksanaan kerja magang, hasil yang pekerjaan yang dilakukan sekitar 1 – 10 Kode 

Billing yang dicetak setiap harinya. 

 

3.3.4 Menghubungi Wajib Pajak baru 

Menghubungi Wajib Pajak baru merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap 

Wajib Pajak yang dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Pelaksanaan dilakukan secara langsung 

berkomunikasi dengan Wajib Pajak melalui telepon dan mengingatkan kepada 

Wajib Pajak baru yang memiliki kriteria Wajib Pajak yang melakukan kegiatan 

usaha dan non karyawan sebagai Wajib Pajak yang menggunakan PP 46 tahun 2013 
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untuk membayar sejumlah pajaknya yang seharusnya dibayarkan. Serta 

mengingatkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak masih belum paham 

tentang kewajibannya, Wajib Pajak bisa secara langsung datang ke KPP dan akan 

diberikan penjelasan lebih lanjut oleh pegawai pajak yang berwenang atau bisa 

secara langsung menghubungi Account Representative (AR). 

Gambar 3.15 

Daftar Nomor Telepon Wajib Pajak 

 

Dalam melakukan kegiatan menghubungi Wajib Pajak baru pada 

pelaksanaan kerja magang, hasil pekerjaan yang dilakukan sekitar 10 nomor Wajib 

Pajak yang berhasil dihubungi setiap harinya untuk diingatkan mengenai kewajiban 

perpajakannya. 
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3.3.5 Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak Baru 

Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak pada KPP Pratama Kosambi 

merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada calon 

Wajib Pajak maupun Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sehingga dapat 

membantu untuk memahami, mematuhi akan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Penyuluhan yang dilakukan dengan memberitahukan kewajiban dari Wajib Pajak. 

Pertama adalah menjelaskan perhitungan pajaknya kepada Wajib Pajak yang 

menggunakan pp 46 tahun 2013, dimana perhitungannya sebesar 1 % dari omzet 

atau pendapatan kotor dari Wajib Pajak tersebut. Kemudian menjelaskan mengenai 

kewajiban pembayaran pajaknya, dimana pembayaran pajak bisa melalui kantor 

pos atau bank dengan kode billing dan pembayaran melalui ATM, serta 

pembayaran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Setelah 

itu, dijelaskan mengenai kewajiban pelaporan pajaknya menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT), dimana pelaporan tersebut dilakukan setahun sekali dan 

pelaporan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Januari di tahun berikutnya sampai 

paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Maret ditahun berikutnya bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi dan paling lambat pelaporan dilakukan pada tanggal 30 April 

di tahun berikutnya bagi Wajib Pajak Badan. Setelah Wajib Pajak diberi penjelasan 

mengenai kewajiban perpajakannya, selanjutnya Wajib Pajak mengisi data pada 

Surat Pernyataan bahwa telah dilakukan penjelasan secara langsung kepada Wajib 

Pajak mengenai kewajiban perpajakannya dan mengisi data pada Surat Pernyataan 

melakukan kegiatan usaha. Setelah satu minggu Wajib Pajak mendaftar, Wajib 

Pajak akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 
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Gambar 3.16 

Lembar Penjelasan Kewajiban WP  

 

 

Pelaksanaan penyuluhan terhadap Wajib Pajak Baru mulai dilakukan pada 

Minggu ketiga pada pelaksanaan praktek kerja magang sampai minggu ke sebelas 

pada peaktek kerja magang, atau dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 – 21 September 

2016. Dalam melakukan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak Baru pada 

pelaksanaan kerja magang hasil yang dikerjakan sekitar 1 – 10 Wajib Pajak Baru  

yang diberikan penyuluhan dan penjelasan mengenai kewajiban perpajakannya 

setiap harinya. 
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3.3.6 Pelaksanaan Canvassing 

Berikut adalah langkah – langkah dalam melakukan canvassing yang dilakukan 

melalui video pada KPP Pratama Kosambi: 

a. Pertama buka file video canvassing, kemudian putar video tersebut dan lihat 

dengan teliti video tersebut hingga terlihat tempat usaha di dalam video. 

Gambar 3.17 

Canvassing step 1 

 

 

b. Setelah itu, pause video lalu sreenshot video tersebut dan simpan dalam bentuk 

gambar. 
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Gambar 3.18 

Canvassing step 2 

 

c. Kemudian, setelah terlihat pada tampilan diatas maka isi informasi mengenai 

tempat usaha tersebut berdiri seperti nama tempat usaha, jenis usaha, alamat, 

dan nomor telepon. Dimana dari data tersebut nantinya akan ditindak lanjuti 

oleh petugas pajak untuk dilakukan penyuluhan maupun gali potensi dari 

tempat usaha tersebut. 

Gambar 3.19 

Hasil Rekapitulasi Canvassing 
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Dalam melakukan kegiatan Canvassing pada pelaksanaan kerja magang, 

hasil pekerjaan yang dilakukan sekitar 15 tempat usaha per harinya yang berhasil 

di data untuk di tindak lanjuti oleh para petugas pajak. 

 

3.3.7 Memeriksa Data Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan 

Berikut adalah langkah – langkah dalam melakukan kegiatan memeriksa Wajib 

Pajak lapor SPT tahunan yang dilakukan melalui video pada KPP Pratama 

Kosambi: 

a. Pertama, buka Mozilla Firefox, kemudian buka situs intranet yang terdapat pada 

KPP untuk melihat profil dari Wajib Pajak yaitu 

sidjp.7777/SIDJP/sipt_web.main 

b. Lalu masukkan username dan password 

 Gambar 3.20  

Memeriksa WP Lapor SPT tahunan step 1 
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c. Setelah login, maka akan muncul beranda pada situs tersebut, lalu pilih menu 

Profile Wajib Pajak. Selanjutnya isi identitas dari Wajib Pajak, lalu pilih cari. 

Gambar 3.21 

Memeriksa WP Lapor SPT tahunan step 2 
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d. Kemudian setelah itu, akan muncul Profil Utama Badan. Selanjutnya langkah 

yang dilakukan adalah pilih Detail Pelaporan pada bagian atas sebelah kiri. 

Gambar 3.22 

Memeriksa WP Lapor SPT tahunan step 3 

 

 

e. Setelah itu, maka akan muncul tampilan detail pelaporan SPT masa maupun 

SPT tahunan. Lalu pilih tahun pelaporan yaitu tahun 2015, kemudian lihat 

baris pada SPT tahunan PPh Badan apakah Wajib Pajak tersebut sudah 

melaporkan pajaknya atau belum. 
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Gambar 3.23 

Memeriksa WP Lapor SPT tahunan step 4 

 

f. Kemudian, isikan informasi ke dalam file data Wajib Pajak tersebut dalam 

program excel bahwa Wajib Pajak tersebut telah melakukan pelaporan SPT 

tahunan pada tahun 2015. 

Gambar 3.24 

Hasil Rekapitulasi WP Lapor SPT Tahunan  
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Dalam melakukan kegiatan Memeriksa Wajib Pajak lapor SPT tahunan 

pada pelaksanaan kerja magang, hasil yang dikerjakan yang dilakukan sekitar 5 

Wajib Pajak setiap harinya yang telah diperiksa mengenai pelaporan SPT tahunan. 

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Pada saat melakukan pelaksanaan kerja magang, ada beberapa kendala yang terjadi. 

Tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan baik. Berikut merupakan kendala yang dihadapi selama 

pelaksanaan kerja magang: 

1. Alamat dari Wajib Pajak kurang jelas, sehingga pada saat ingin melakukan 

tagging pada wilayah Wajib Pajak akan sulit untuk dicari 

2. Ketika ingin mencetak kode billing bagi Wajib Pajak baru, NPWP Wajib Pajak 

tersebut tidak langsung keluar. Karena dalam melakukan pencetakan kode 

billing, harus mengisi NPWP dari Wajib Pajak tersebut. 
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3. Terkadang mesin pencetak kartu NPWP sering macet atau hasil cetak yang tidak 

sempurna. Hal ini dikarenakan mesin cetak yang digunakan merupakan mesin 

cetak yang sudah lama dipakai secara terus menerus, sehingga mesin cetak 

tersebut terkadang tidak bisa bekerja dengan baik. 

4. Banyak nomor telepon dari Waib Pajak yang tidak aktif atau tidak bisa diangkat. 

Kebanyakan dari Wajib Pajak telah mengganti nomor teleponnya sehingga 

tidak bisa dihubungi dan Wajib Pajak terkadang sedang sibuk ketika nomor 

telepon yang dihubungi tidak diangkat. 

5. Wajib Pajak baru sering memberi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Serta 

Wajib Pajak Baru yang berusaha mengecilkan omzet usahanya agar pajak yang 

terutang lebih rendah dari yang seharusnya. 

6. Tempat usaha dari calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak dimana nama, alamat, 

ataupun jenis usaha yang tidak diketahui. Sehingga hal itu akan menyulitkan 

untuk mengisi informasi mengenai tempat usaha tersebut berdiri pada program 

aplikasi excel. 

 

3.5 Solusi Atas kendala yang Ditemukan 

Berikut merupakan solusi untuk mengatasi kendala – kendala yang ada pada saat 

pelaksanaan kerja magang pada KPP Pratama Kosambi: 

1. Melakukan Geotagging didaerah sekitar alamat Wajib Pajak dengan bantuan 

situs petunjuk peta seperti Google maps atau wikimapia. Dengan menggunakan 
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bantuan situs tersebut akan memudahkan dalam mencari alamat Wajib Pajak 

yang kurang jelas. 

2. Pencetakan kode billing dengan meggunakan bantuan ponsel atau menunggu 

selama kurang lebih satu jam agar NPWP Wajib Pajak dapat keluar pada situs 

E – billing saat ingin mencetak kode billing. 

3. Melakukan pencetakan kartu NPWP ke bagian seksi pelayanan atau melakukan 

penggantian ribbon atau pita cetak pada mesin printer pencetak kartu NPWP, 

sehingga hasil cetak bisa bekerja dengan baik. 

4. Menghubungi kembali beberapa saat terhadap nomor telepon yang sebelumnya 

tidak bisa dihubungi 

5. Bertanya ke pegawai mengenai berbagai pertanyaan Wajib Pajak yang sulit 

dijawab. Lalu apabila Wajib Pajak berusaha mengecilkan omzetnya, bertanya 

kepada Wajib Pajak mengenai penghasilannya untuk menggali potensi dari 

Wajib Pajak. 

6. Menuliskan alamatnya didaerah sekitar dimana tempat usaha berdiri, dimana 

ketika sedang melakukan kegiatan tersebut, tempat usaha yang alamatnya 

kurang jelas saling berdekatan dengan tempat usaha yang alamatnya sudah 

jelas. 
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