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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK MEKANISME 

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 

ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA SEMARANG BARAT 

 

3.1  Pengertian Pajak 

 Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah 

dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan 

biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat dtunjuk secara langsung, 

namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai 

dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti 

pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya (Edy 

Suprianto, 2011). Sedangkan menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah 

berdasarkan Undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa 

timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2011). 

  Terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yang dapat disimpulkan 

dari beberapa pengertian pajak di atas, (Edy Suprianto, 2011) yaitu: 

1. Iuran/Pungutan 

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara 

kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggung 

jawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan 

disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya. 

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas 

pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan 

kewajiban pajaknya, sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi 

pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh 
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undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk 

mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak. 

3. Pajak dapat dipaksakan 

Hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu 

wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu 

menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, sehingga fiskus 

dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya ke dalam 

penjara. 

4. Pajak tidak menerima kontra prestasi 

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib 

pajak (tax payer) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara 

langsung dari pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa sebenarnya 

subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif 

bersama dengan masyarakat lainnya. 

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya 

semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat 

banyak atau umum. 

 

3.2  Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

  Sistem perpajakan di Indonesia yang bersifat self assesement mendorong 

wajib pajak memiliki kesadaran diri untuk melaporkan dan membayar 

kewajiban perpajakannya dalam peran serta menunjang pendapatan negara 

demi tercapainya kesejahteraan rakyat bersama. Untuk pelaporan dan 

pembayaran kewajiban perpajakan wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan.    

   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda  pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Dalam hal 

berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan 



21 
 

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya. 

Berdasarkan pengertian di atas terdapat dua fungsi penting Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), (Mardiasmo, 2011) yaitu: 

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 (limabelas) digit dan 

merupakan satu kesatuan utuh (SE-44/PJ, 2015).             

 

Gambar 3.1 

Contoh Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 

                             

Sumber: www.google.com/contohnpwp 

Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut: 

00  .  000 . 000   .  0   .  000  .  000 

 

  

 

 Penjelasan Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: 

1. 9 (sembilan) digit pertama adalah identitas unik wajib pajak. 

2. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Identitas Unik 

Wajib Pajak 
Kode 

KPP 

Kantor 

Cabang/Pusat 
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a. Untuk pendaftaran/pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

baru, kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah kode Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak pertama kali terdaftar. 

b. Untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, kode Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) adalah kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat 

wajib pajak terdaftar pada saat Surat Edaran (SE) ini berlaku. 

Contoh: kode 503 adalah kode untuk Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Barat. 

3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang 

Status wajib pajak menunjukkan status kantor Pembuatan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

a. 000 adalah tunggal atau pusat 

b. 001,002, dan seterusnya adalah cabang, di mana angka terakhir 

menunjukkan urutan cabang (cabang ke-1 maka 001 dan 

seterusnya) 

 

3.3  Fungsi dan Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

3.3.1  Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

      Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Cyrus Sihaloho, 2001) 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. 

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, 

karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan 

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam 

Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun 

pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak. 
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5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang 

mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dalam dokumen-dokumen yang diajukan seperti dokumen impor (PIB) 

atau dokumen ekspor (PEB). 

6. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau 

tahunan. 

 

3.3.2  Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

      Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diantaranya 

adalah kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi di bank. 

Beberapa instansi yang lain saat ini juga mengharuskan memasukkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat utama atau syarat 

dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. 

Beberapa pembuatan dokumen yang di dalamnya membutuhkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Siti Resmi, 2015) diantaranya adalah: 

1. Kredit bank 

Kebutuhan manusia yang semakin lama semakin bertambah banyak 

mendorong seseorang untuk membuat kartu kredit dengan tujuan 

mempermudah pembayaran atau pembelian barang. Pengajuan kredit 

bank membutuhkan salah satu syarat yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Dengan syarat ini pihak Bank bisa memberikan limit nominal 

kartu kredit hingga diatas Rp 50.000.000,00. 

2. Rekening koran 

Rekening koran adalah buku laporan saldo dan mutasi rekening 

nasabah yang memiliki fungsi sama dengan buku tabungan. Perbedaan 

dengan buku tabungan adalah rekening koran digunakan untuk badan 

usaha atau perusahaan bukan untuk individu. Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dibutuhkan sebagai syarat pendaftarannya. 

3. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat izin bagi seseorang 

atau badan usaha untuk dapat melaksankan usaha perdagangan. Surat 
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Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berfungsi sebagai bukti pengesahan 

usaha yang kita miliki yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan 

dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelau usaha yang 

telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak 

hanya dibutuhkan oleh pelaku usaha berskala besar saja melainkan 

juga usaha berskala kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan 

mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. 

Dalam pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibutuhkan. 

4. Administrasi pajak final 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diperlukan untuk proses 

pembayaran pajak final. Pajak final adalah pajak yang seharusnya 

dibayar atau diselesaikan dalam masa pajak yang sama dengan saat 

pajak final diterima. Contohnya adalah pajak karena undian, 

kepentingan deposito, hadiah, dan transaksi saham. 

5. Pembuatan Paspor 

 Proses pembuatan paspor juga membutuhkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) sebagai syaratnya. Paspor adalah sebuah dokumen 

resmi yang dikeluarkan oleh direktorat imigrasi yang memuat 

informasis serta identitas pemiliknya. 

 

3.4 Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

  Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Tempat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Siti Resmi, 2015) 

adalah sebagai berikut: 

1. Wajib pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jenderal Pajak 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan/kegiatan usaha wajib pajak. 
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2. Wajib pajak badan adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib 

pajak. 

 

3.5 Kategori Wajib Pajak yang Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak  

(NPWP) 

Wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri meliputi: 

 a. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah 

karena:   

1.  Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. 

2. Wajib pajak menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta.  

3. Wajib pajak memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat 

keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan 

penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP).  

b. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:  

1.  Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. 

2. Wajib pajak menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan   penghasilan dan harta. 

3.  Wajib pajak memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 

terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim 

atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, 

yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

c. Wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha 
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tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak 

dan gas bumi. 

d. Wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi. 

e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

 Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, selain wajib 

mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 

wajib pajak. Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak 

dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang 

belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami atau 

kepala keluarga. Wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan 

diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi belum 

mendaftarkan diri, berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi Direktur 

Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara 

jabatan.  

 

3.6  Dokumen yang Diperlukan untuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Orang Pribadi 

   Dokumen yang diperlukan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (PER-20/PJ, 2013) adalah: 

1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas yaitu: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara 

Indonesia; atau 

b. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)   

atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing. 
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2. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas yaitu: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara 

Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal 

Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi 

Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha 

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan 

tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah 

Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar 

tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau 

b. Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan 

di atas meterai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

3. Wajib pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak 

secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan 

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang 

memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara 

terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan: 

a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami. 

b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 

c. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau 

surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban. 

d. Perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. 

4. Wajib pajak dengan status cabang dan wajib pajak Orang Pribadi 

Pengusaha Tertentu (OPPT) berupa:  

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) pusat atau 

induk. 

b. Surat keterangan sebagai cabang untuk wajib pajak badan. 
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c. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah 

sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 

 

3.7 Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara Jabatan 

           Wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) bersangkutan, dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) secara jabatan. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

secara jabatan ini dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh atau 

dimiliki oleh Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha 

tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

   Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 tanggal 21 

Februari 2001 pada lampiran III mengatur Tata Cara Pemberian Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. Tata  cara  pemberian  Nomor  

Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan adalah sebagai berikut: 

a. Petugas pendaftaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

menerima data wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk 

dikukuhkan secara jabatan dari petugas yang melaksanakan kegiatan 

ekstensifikasi, maupun dari Kantor Penyuluhan Pajak (KPP). 

b. Meneliti  administrasi  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  mengetahui 

apakah wajib pajak sudah terdaftar atau belum. Bila sudah terdaftar 

kepadanya tidak diberikan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

lagi, hanya dicatat pada data wajib pajak yang bersangkutan. Untuk 

wajib pajak yang berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu 

atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan Kartu Nomor Pokok 

Wajib Pajak  (NPWP) dengan aturan sebagai berikut: 

- Kode wajib pajak sama dengan kode wajib pajak pusat, kode 

wajib pajak domisili atau kode wajib pajak suami. 
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- Kode administrasi  perpajakan  sesuai dengan yang diberikan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak terdaftar. 

Dalam hal wajib pajak pernah terdaftar, maka kepadanya 

diberikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama dengan 

kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semula. 

c. Petugas   pendaftaran   mengisi   dan   menandatangani   formulir 

permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak kemudian 

merekam data wajib pajak tersebut sesuai dengan tata cara yang telah 

ditentukan, mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) 

untuk digabungkan  dengan  formulir  permohonan  pendaftaran  dan 

perubahan data wajib pajak. 

d. Petugas  mencetak  Surat  Keterangan  Terdaftar (SKT),  Kartu Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian diteruskan kepada kepala seksi 

pelayanan untuk ditandatangani, setelah itu menyampaikan Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) kepada wajib  pajak  melalui   pos  tercatat  paling  lama  

pada  hari  kerja berikutnya. 

 

3.8 Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang 

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-20/PJ/2013 

tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, terdapat 2 (dua) 

cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Orang Pribadi) yaitu secara 

tertulis/manual dan secara elektronik melalui aplikasi e-Registration. 
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3.8.1 Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang 

Pribadi Secara Tertulis/Manual 

   Wajib pajak yang mempunyai waktu luang untuk hadir di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dapat melakukan pendaftaran secara 

tertulis/manual.  Mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

orang pribadi secara tertulis/manual adalah: 

1. Wajib pajak mengisi dan mengajukan berkas pendaftaran Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dengan menggunakan formulir 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi beserta 

dokumen persyaratannya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu 

(TPT).  

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima formulir 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi kemudian 

meneliti kelengkapan persyaratannya.  

a. Apabila berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada wajib 

pajak untuk melengkapinya.  

b. Apabila berkas pendaftaran sudah lengkap, petugas Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan 

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Bukti Penerimaan Surat 

(BPS) akan diserahkan kepada wajib pajak sedangkan Lembar 

Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) akan digabungkan dengan 

berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada pelaksana seksi 

pelayanan.  

3. Pelaksana seksi pelayanan merekam berkas pendaftaran wajib pajak.  

4. Pelaksana seksi pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar 

(SKT) dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian 

menyerahkannya ke kepala seksi pelayanan. Surat Keterangan Terdaftar 

(SKT) diterbitkan dalam rangkap dua:  

a. Lembar ke-1: untuk wajib pajak.  

b. Lembar ke-2: untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang 

Barat. 
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5. Kepala seksi pelayanan menandatangani Surat Keterangan Terdaftar 

(SKT) kemudian menyerahkannya kepada pelaksana seksi pelayanan.  

6. Pelaksana seksi pelayanan menerima dokumen yang telah 

ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan 

dokumen untuk arsip dan dokumen yang akan diserahkan kepada wajib 

pajak.   

7. Pelaksana seksi pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak  melalui kantor 

pos tercatat. 

8. Proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi  

selesai. 

       Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 

permohonan diterima lengkap. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka 

Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak). 
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Gambar 3.2 

Bagan Alur (Flow Chart) Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Orang Pribadi Secara Tertulis/Manual 

 

 

Sumber: Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 
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3.8.2  Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang  

Pribadi Secara e-Registration  

     Wajib pajak yang tidak dapat melakukan pendaftaran Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi secara tertulis/manual, pendaftaran Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dapat dilakukan melalui sistem 

elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Registration. Aplikasi e-

Registration adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang 

digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak melalui internet 

yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

Mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi 

melalui sistem elektronik adalah sebagai berikut (PER-20/PJ. 2013): 

1. Dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran wajib 

pajak pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada halaman 

Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 

2. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh wajib pajak 

melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara 

elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 

3. Wajib pajak yang telah menyampaikan formulir pendaftaran wajib Pajak 

melalui aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang 

disyaratkan di atas, ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat 

kegiatan usaha wajib pajak. 

4. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara 

mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui 

aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan surat 

pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. 

5. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

sudah diterima oleh KPP. 

http://www.pajak.go.id/
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6. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah 

penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka 

permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. 

7. Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat 

(BPS) secara elektronik. 

8. Terhadap permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, Kantor Pelayanan Pajak           

(KPP) akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja 

setelah Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan. 

9. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) disampaikan kepada wajib pajak melalui pos tercatat. 

Dengan demikian, pastikan alamat yang dicantumkan pada formulir 

pendaftaran wajib pajak adalah benar dan lengkap. 
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Gambar 3.3 

Bagan Alur (Flow Chart) Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Orang Pribadi Secara e-Registration 
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Berikut langkah-langkah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

orang pribadi melalui aplikasi e-Registration (ereg.pajak.go.id, 2016): 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masuk pada halaman 

https://ereg.pajak.go.id. Untuk melakukan pendaftaran maka klik link 

daftar. 

 

2. Setelah klik link daftar kemudian masukkan email dan captcha. 

Pastikan email yang digunakan harus aktif untuk menerima verifikasi 

pendaftaran dari e-Registration. 
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3. Cek email untuk menerima verifikasi pendaftaran lalu ikuti link 

verifikasi yang diterima. 

 

4. Setelah melakukan verifikasi email, isi identitas wajib pajak orang 

pribadi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Nama harus benar dan lengkap sesuai Kartu Tanda Pedunduk 

(KTP) dan tidak perlu memakai gelar. 

b. Nomor telefon harus yang aktif dan yang sering digunakan. 

 

 

5. Buka email untuk menerima link aktivasi. Lalu buka link aktivasi 

untuk melanjutkan pendaftaran. 
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6. Setelah klik link aktivasi maka akan mendapatkan konfirmasi 

pendaftaran, lalu klik link ”klik disini untuk memulai pendaftaran 

NPWP”. 

 

7. Log in dengan memakai email dan password yang sudah didaftarkan 

pada langkah awal tadi. 
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8. Setelah berhasil masuk, isikan kategori wajib pajak orang pribadi. 

 

 

9. Langkah selanjutnya isi identitas wajib pajak. 
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10. Isi kategori pekerjaan wajib pajak. 

 

 

11. Isikan alamat dengan jelas dan lengkap. Kode wilayah akan terisi 

otomatis dengan memasukkan kelurahan dan kecamatan wajib pajak. 
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12. Isi alamat domisili, apabila domisili sama dengan tempat tinggal maka 

centang pada kolom sama dengan alamat tempat tinggal. 

 

 

13. Apabila kategori wajib pajak adalah menjalankan kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya maka isikan alamat kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya. 
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14. Isikan info tambahan yang berupa jumlah tanggungan dan jumlah 

kisaran penghasilan perbulan. 

 

 

15. Upload/kirim syarat dokumen pendaftaran yang berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan surat pernyataan menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas dengan ketentuan: 

a. Untuk berkas persyaratan yang dikirimkan dengan ukuran berkas 

maksimal 200kb.  
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b. Untuk berkas persyaratan yang dikirim secara manual apabila 

melebihi 14 hari belum sampai maka permohonan pendaftaran 

akan ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang 

Barat. 

 

 

16. Isikan pernyataan bahwa data yang diisikan benar dan lengkap. 

 

 

17. Kantor Pelayanan Pajak sesuai wilayah wajib pajak akan otomatis 

muncul. Lalu klik kirim token, token akan dikiirmkan ke email 

pendaftaran. 
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 18. Salinkan token ke halaman dashboard. 

 

 

19.Klik kirim permintaan lalu klik surat pernyataan memperoleh informasi 

perpajakan dan salinkan token ke halaman dashboard. Lalu klik kirim. 
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20. Pendaftaran selesai. Konfirmasi  penerimaan atau penolakan 

pendaftaran e-Registration akan dikirimkan melalui email terdaftar wajib 

pajak. 

 

3.9 Sanksi Wajib Pajak Tidak Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib  

Pajak (NPWP) Orang Pribadi  

   Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali 

sanksi pidana. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang 

perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan (Mardiasmo, 2011). 
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3.10   Hal-hal Penyebab Wajib Pajak Tidak Mendaftarkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi 

Setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk ikut berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakan di Indonesia. Namun masih 

banyak wajib pajak yang seakan tidak perduli terhadap kewajiban perpajakan 

tersebut atau bahkan dengan sengaja untuk tidak melaporkan kewajiban 

perpajakannya, padahal fungsi pajak itu sendiri nantinya adalah untuk 

pembangunan bangsa yang akan berguna bagi kepentingan rakyat Indonesia. 

 Hal-hal yang menyebabkan wajib pajak tidak mendaftarkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran Wajib Pajak sesuai sistem perpajakan self assesement 

 Masing-masing orang tentunya mempunyai sifat dan karakter yang 

berbeda-beda. Banyak orang yang tidak memperdulikan peraturan-

peraturan pemerintah, tetapi banyak juga yang selalu taat peraturan. Sifat 

dan karakter tersebut tentunya harus dibiasakan sejak dini untuk 

menciptakan karakter yang disiplin di masa yang akan datang dalam 

berbagai bidang. Termasuk kesadaran warga negara sebagai wajib pajak 

dalam kewajiban perpajakannya. Masih banyak ditemukan wajib pajak 

yang tidak perduli terhadap kewajiban perpajakannya atau bahkan 

dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk orang 

tua mungkin faktor usia bisa menjadi hambatan namun justru banyak dari 

kalangan anak muda yang menjadi contoh tidak baik yang secara sadar 

diri tidak mendaftarkan kewajiban perpajakannya. Bahkan banyak warga 

negara yang sengaja tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan 

tujuan untuk menghindari kewajiban pajaknya itu sendiri, sehingga 

mereka akan merugikan pendapatan negara yang berdampak buruk bagi 

pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh nyata 

yang baru saja terjadi mengenai kasus Panama Papers yang membelit 

beberapa pejabat penting pemerintahan negara Indonesia yang 

seharusnya perusahaan mereka menjadi salah satu aset besar 

penyumbang pajak Indonesia. 
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b. Faktor usia dan pengetahuan 

 Seiring pembaruan teknologi informasi yang semakin maju tidak 

semua warga negara mendapatkan manfaatnya. Banyak orang yang 

masih buta teknologi untuk mendapatkan banyak informasi contohnya 

seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bisa 

diakses secara elektronik dengan e-Registration. Hal ini tidak terlepas 

dari faktor usia yang mungkin menyebabkan orang malas untuk belajar 

memahami dunia internet terutama kalangan orang tua. Pengetahuan 

tentang perpajakanpun tidak mereka ketahui seberapa pentingnya untuk 

pendapatan negara sehingga banyak dari mereka tidak mendaftarkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau tidak melaporkan 

kegiatan usahanya. 

c. Kebutuhan wajib pajak 

 Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) banyak 

dirasakan kelebihannya oleh beberapa wajib pajak. Banyak yang sekedar 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya untuk kebutuhan 

tertentu padahal Penghasilan Kena Pajak (PKP) mereka tidak melebihi 

dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga mereka kewajiban 

perpajakan mereka nihil. Tentunya tidak sedikit dari mereka yang apabila 

tidak memiliki kebutuhan yang mengharuskan memakai dokumen seperti 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka mereka tidak akan 

mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) orang pribadi dengan catatan penghasilan mereka tidak melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Beberapa kebutuhan tersebut adalah: 

a. Syarat pengajuan kredit bank. 

b. Identitas On the Job Training (OJT) yang biasanya dibutuhkan 

oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). 

c. Syarat pembuatan paspor. 
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3.11   Hambatan yang Dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Barat dalam Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi 

    Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam 

pencapaian target yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak tentunya 

banyak mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi baik berasal dari intern 

atau ekstern Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Pemaksimalan 

wajib pajak yang mengajukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

orang pribadi tentunya terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Barat. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Semarang penduduk Kota Semarang Wilayah  Semarang Barat yang 

berjumlah 176.564 jiwa baru sekitar 80.000 pendaftar Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Barat atau baru sekitar 45%. 

3.11.1 Hambatan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang 

Pribadi secara Tertulis/Manual 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Barat adalah: 

1. Dokumen tidak lengkap 

  Wajib pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi seringkali tidak mengetahui 

atau mengabaikan syarat-syarat dokumen pendaftaran Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

yang belum difotokopi atau yang paling sering ditemui adalah formulir 

yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari tempat wajib pajak 

bekerja. Dengan ketidaklengkapan dokumen tersebut maka pengajuan 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi tidak bisa 

diproses oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 

2. Proses pengiriman dokumen/ kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

  Dokumen sebagai syarat pengajuan permohonan pendaftaran   

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi banyak yang 
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mengalami keterlambatan pengiriman dikarenakan ketidakjelasan atau 

kesalahan alamat dari wajib pajak. Begitu juga dengan kartu Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah jadi mengalami keterlambatan 

pengiriman sehingga banyak dikeluhkan oleh wajib pajak padahal 

keadaan tersebut berasal dari ketidakjelasan atau kesalahan alamat yang 

ditulis oleh wajib pajak itu sendiri. Dengan hambatan tersebut maka 

petugas pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tidak dapat 

melanjutkan proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

orang pribadi. 

3.11.2 Hambatan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang 

Pribadi secara e-Registration 

    Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Barat adalah: 

1. Kelengkapan dan proses pengiriman dokumen 

 Pengajuan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) orang pribadi melalui e-Registration tidak mengalami banyak 

hambatan dari sisi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 

Beberapa  hambatan salah satunya adalah proses pengiriman dokumen 

yang biasanya mengalami keterlambatan atau kesalahan tempat 

pengiriman sehingga pengajuan permohonan pendaftaran tidak dapat 

diproses oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang 

Barat. Terkadang banyak wajib pajak yang merasa dirugikan karena 

permohonan mereka tidak cepat mendapatkan balasan, padahal 

kesalahan tersebut berasal dari kekeliuran atau keterlambatan proses 

pengiriman dokumen yang dilakukan oleh wajib pajak yang melebihi 

dari 14 (empat belas) hari sejak diajukan permohonan pendaftaran atau 

ketidaklengkapan dokumen yang dikirimkan melalui e-Registration 

sehingga proses ditolak oleh sistem. 
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2. Pengetahuan tentang alur proses e-Registration 

  Wajib pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi banyak yang mengalami 

kesulitan saat melakukan proses e-Registration. Kesulitan tersebut 

sebagian besar berasal dari alur e-Registration yang membuat wajib 

pajak merasa bingung atau kurang mengerti sehingga mereka 

melakukan konsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak Setempat untuk 

meminta bantuan ataupun menyelesaikan masalah mengenai 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi secara 

e-Registration. 

  Masalah-masalah lebih lanjut yang dihadapi wajib pajak mengenai 

proses e-Registration dapat diselesaikan dengan menghubungi 

beberapa kontak Kementerian Keuangan yaitu: 

a. Kring pajak 500200 atau handphone (kode area setempat) 500200. 

b. Faksimili (021) 5251245. 

c. Email pengaduan@pajak.go.id. 

d. Situs pajak www.pajak.go.id. 

e. Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat Direktorat 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) 

Gedung Utama, Lantai 16 Kantor Pusat Drektorat Jenderal Pajak 

Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42 Jakarta 12190. 

 

3.12 Upaya yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang 

Barat dalam Meningkatkan Jumlah Pendaftar Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Orang Pribadi 

Target pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tentunya harus 

dimaksimalkan dengan tujuan maksimalnya pula peran serta masyarakat 

Indonesia dalam peran serta sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar. 

Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang melakukan beberapa 

upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak 

mailto:pengaduan@pajak.go.id
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(NPWP) orang pribadi di wilayah Semarang Barat, upaya tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Sosialiasi kepada wajib pajak 

    Acara seperti apresiasi wajib pajak berpotensi adalah salah satu 

contoh cara untuk mendorong wajib pajak lebih taat pajak dan ikut 

berpartisipasi dalam kewajiban perpajakan di Indonesia. Acara ini 

mengundang beberapa wajib pajak berpotensi yang sudah ikut 

berpartisipasi atau berperan besar dalam kegiatan kewajiban 

perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 

Dengan begitu wajib pajak akan semakin semangat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, bukan berpikiran untuk dengan sengaja 

tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena semakin besar 

kewajiban perpajakan yang akan mereka bayar tentunya semakin 

besar pula penghasilan mereka. Wajib pajak yang termotivasi 

tentunya akan semakin giat melakukan pekerjaan atau 

mengembangkan usahanya. 

   Sosialiasi mengenai sanksi-sanksi perpajakan juga sangat penting 

untuk meningkatkan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) orang pribadi di wilayah Semarang Barat. Tujuannya bukan 

untuk menakut-nakuti wajib pajak akan beratnya sanksi, tetapi 

bagaimana wajib pajak memahami bahwa ketentuan tersebut memang 

telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Kewajiban 

perpajakan yang telah dipenuhi oleh wajib pajak juga akan 

berdampak baik kepada wajib pajak karena pada dasarnya pajak 

digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah akan digunakan 

untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat untuk 

wajib pajak itu sendiri dan pembangunan negara demi kesejahteraan 

rakyat Indonesia. 

2. Penyisiran (visit wilayah wajib pajak) 

     Masyarakat Kota Semarang Barat yang memiliki potensi untuk 

menjadi wajib pajak akan dilakukan penyisiran atau visit sesuai 
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dengan alamat wajib pajak. Bagian ini adalah tugas bagian seksi 

ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat 

dengan melihat potensi sesuai data wajib pajak yang nantinya akan 

dilanjutkan pemeriksaan oleh seksi pemeriksaan. Apabila wajib Pajak 

tersebut terbukti memiliki kewajiban perpajakan atau memiliki 

penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam 1 

(satu) tahun, maka akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) orang pribadi secara jabatan seperti yang telah dijelaskan di 

sub bab sebelumnya. 

     Penyisiran ini dilakukan oleh pelaksana seksi ekstensifikasi 

secara langsung ataupun melalui internet dengan Google View Map 

dengan mengamati dari rumah ke rumah wajib pajak yang sekiranya 

memiliki potensi untuk didaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) orang pribadi secara jabatan sesuai dengan data yang telah 

dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 

      Wajib pajak yang terbukti telah memenuhi persyaratan subyektif 

dan obyektif dan terbukti melanggar tidak mendaftarkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dapat dikenakan sanksi 

sesuai Undang-undang Perpajakan. 




