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ROADMAP EDUKASI

MASA EDUKASI: 2014 – 2030 (16 TAHUN)

• KESADARAN PAJAK DIBERIKAN KEPADA PENDIDIK,

• PESERTA DIDIK, ORANG TUA DAN MASYARAKAT

MASA KESADARAN: 2030 -2045 (15 TAHUN)

• EDUKASI BERLANJUT, REFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN&PJK

• INKLUSI PERPAJAKAN DLM PRODUK HKM LEMBAGA PEM/SWASTA

MASA KESEJAHTERAAN: 2045 – 2060 (15 TAHUN)

• KEPEMIMPINAN NAS/DAERAH SDH FOKUS PAJAK, SALING TERHUBUNG ANTARA 
LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA

• MERASA MALU JIKA TIDAK MEMBAYAR PAJAK



TIMELINE

• 2016 

• MoU Kemenkeu-Kemenristekdikti

• PKS DJP-BELMAWA 

• Buku Materi Kesadaran Pajak

• Penerbitan buku MKWU 

• Materi Kampanye: Logo dan Lagu

• Kerjasam dgn OJK, KPK, BNN 

• Pengembangan microsite

• Seminar Nasional

2017 •
• Kebijakan Inklusi

• MOU PBNU dan Perguruan

Tinggi 

• PKS DJP-Sekjen Kemdikbud
• ToT Inklusi 1 dan 2 

• Pajak Bertutur

• Kick Off Inklusi Kesadaran Pajak

dalam Pendidikan

• Rapat Koordinasi

• Sharing dan Edukasi Dosen

Monitoring dan Evaluasi



TIMELINE
• 2018 
• Internalisasi Inklusi • 

• Inklusi di Badan Pendidikan Kedinasan • 

• Kebijakan Inklusi di Dasmen • 

• Launching Inklusi Dasmen • 

• ToT jenjang Dasmen • 

• Perluasan Inklusi PT di setiap kanwil • 

• Launching e-Riset • Implementasi terbatas di setiap kanwil • 

• Inklusi di Akpol, Akmil, Lemhanas • 

• Kerja sama dengan IKAPI • 

• Sharing dan Edukasi Dosen • 

• Edutax Award • 

• Monitoring & Evaluasi



TIMELINE

• 2019
• Bimtek guru 

• Implementasi menyeluruh di PT 

• Implementasi terbatas di Dasmen

• Edutax Award 

• Monitoring dan Evaluasi

2020
• Implementasi di semua 

jenjang pendidikan



SESUNGGUHNYA KESADARAN PAJAK ITU MERUPAKAN OUTPUT DARI PROSES 

INTERNAL PADA DIRI WARGA NEGARA YANG BERUPA RESPON ATAS STIMULUS YANG 

DITERIMANYA DARI LINGKUNGANNYA. JIKA STIMULUS ITU BAIK, MAKA SIKAP WN ITU 

AKAN BAIK, PADA AKHIRNYA KESADARAN PAJAK ITU MENJADI PERILAKUNYA SEHARI-

HARI.



THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR 
(TPB) 

AJZEN, 2002



TEMUAN RISET TTG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SURABAYA 

(MUSTIKASARI, 2008) 

1. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat tax 
professional untuk berperilaku tidak patuh. Artinya, tax professional yang memiliki
sikap terhadap ketidakpatuhan positif (Tax professional menyetujui beberapa
pernyataan-pernyataan berikut: keinginan membayar pajak lebih kecil dari
seharusnya, pemanfaatan pajak yang tidak transparan, perasaan dirugikan oleh
sistem perpajakan, dan biaya suap kepada fiskus yang lebih kecil dibandingkan
dengan pajak yang bisa dihemat), niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi. 

2. Norma subyektif berpengaruh negatif terhadap niat tax professional untuk
berperilaku tidak patuh. Artinya, jika pengaruh orang sekitar (perceived social 
pressure) kuat, maka niat untuk berperilaku tidak patuh rendah, dan sebaliknya.

3. Kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat tax professional untuk
berperilaku tidak patuh. Artinya, tax professional yang memiliki kewajiban moral 
yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya. Dengan kata 
lain, tax professional yang moralnya baik cenderung patuh.



TEMUAN … LANJUTAN
4. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap

niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh. Di antara variabel
bebas yang diteliti, variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan
mempunyai pengaruh total paling besar terhadap variabel niat tax 
professional untuk berperilaku tidak patuh.

5. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap
ketidakpatuhan pajak badan. Hal ini berarti, semakin positif persepsi tax 
professional atas berlakunya sistem pengendalian perpajakan yang 
diterapkan di Indonesia, semakin tinggi ketidakpatuhan pajak badan, 
atau sebaliknya.



TEMUAN … LANJUTAN
6. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap

ketidakpatuhan pajak badan. Hal ini berarti, semakin negatif persepsi tax 
professional atas berlakunya sistem pengendalian perpajakan yang 
diterapkan di Indonesia, semakin tinggi ketidakpatuhan pajak badan, 
atau sebaliknya. Kaitan temuan hipotesis 3 yang arahnya terbalik dengan
temuan ini memperkuat pendapat Ajzen (2000), bahwa niat seseorang
belum tentu diwujudkan dalam perilakunya

7. Persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif
terhadap ketidakpatuhan pajak badan. Artinya, jika tax professional 
mempunyai. persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka
ketidakpatuhan pajak tax professional akan rendah

8. Persepsi tentang fasilitas berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan
pajak badan. Artinya, jika fasilitas perusahaan yang diperlukan tax 
professional untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan
perusahaan mencukupi, maka ketidakpatuhan pajaknya rendah



TEMUAN … LANJUTAN

9. Faktor dominan yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak tax 
professional adalah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Hal ini berarti, 
secara individu tax professional akan patuh apabila mereka menemui
hambatan dalam melaksanakan ketidakpatuhannya. Hambatan terbesar
yang mereka rasakan secara berturut-turut adalah diperiksa atau disidik
oleh pihak fiskus, dikenai sanksi adimnistrasi maupun pidana, dan
mekanisme pelaporan pihak ketiga.

10. Isu bahwa seringkali petugas pajak justru mendorong Wajib Pajak menjadi
tidak patuh, secara statistik dalam studi ini tidak terbukti. 
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SARAN-SARAN

1. Kaji secara mendalam tentang stimulus yg diterima WP yng membentuk
perilaku ketidak patuhan. Pendidikan tentang kesadaran pajak akan
diragukan keberhasilannya kalau permasalahan utama ketidak patuhan
ini tidak diatasi lebih dahulu.

2. Tugas membangun kesadaran pajak bukan hanya tugas DJP, Kemdikbud, 
Kemenristek Dikti, OJK, KPK tetapi tugas pemerintah Pusat dan Daerah 
juga. Kesadaran Perpajakan itu meliputi kesadaran pajak pusat dan
daerah. Sehingga RJP tentang kesadaran pajak ini juga dibarengi dengan
pengembangan database pajak nasional yang meliputi pajak pusat dan
daerah. Pemerintah daerah sd tingkat yang paling rendah dilibatkan
untuk menyukseskan program ini.



TERIMA KASIH


