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Abstrak 

 
Tax Center Universitas Muhamamdiyah Metro dipercaya oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah 

Bengkulu dan Lampung sebagai mitra untuk melakukan program Relawan Pajak dengan memberikan pelayanan 

pendampingan pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi kepada Civitas Akademika dan masyarakat Kota 

Metro. Keterlibatan pengabdi dalam pelayanan tersebut memotivasi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana 

Asistensi para Relawan Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi atas program yang dibuat yang juga menjadi 

tujuan dari pengabdian ini. Pengabdian ini melibatkan 20 mahasiswa sebagai Relawan Pajak. Civitas 

Akademika Universitas Muhammadiyah Metro yang mendapatkan layanan tersebut. Target yang dicapai 

melalui kegiatan melalui Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan ini mewujudkan Civitas Akademika dan 

masyarakat Kota Metro menjadi Wajib Pajak yang patuh dan taat pada peraturan perpajakan dengan melaporkan 

SPT Tahunan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. Pengabdian ini terkait Asistensi 

Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan dalam rangka meningkatkan kontribusi Perguruan Tinggi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sisi perpajakan masih sangat jarang, sehingga pengabdian ini 

menjadi yang pertama dilakukan dan dapat dijadikan sebagai literasi utama untuk penelitian serupa berkaitan 

dengan kontribusi Universitas bagi masyarakat luas dari sisi perpajakan. 

 

Kata Kunci: Relawan Pajak, Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak, Tax Center 

 

PENDAHULUAN 

 Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi 

nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. 

Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, salah 

satunya dengan memberikan kebijakan pajak. Layanan yang saat ini sudah tersedia secara 

daring (seperti: pendaftaran NPWP, laporan SPT bagi Wajib Pajak yang sudah wajib 

menggunakan e-filing, permintaan Surat Keterangan Fiskal, validasi pembayaran PPh Final 

atas PHTB, aktivasi EFIN dan permintaan kembali EFIN karena lupa, serta layanan VAT 

Refund di bandara) tidak diberikan melalui tatap muka. Bagi Wajib Pajak yang menghendaki 

layanan konsultasi perpajakan, diharuskan untuk membuat janji tatap muka terlebuh dahulu 

melalui saluran komunikasi kantor pelayanan terkait (www.pajak.go.id/unit-kerja).  

Layanan Perpajakan Tatap Muka di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan, 

Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia dibuka kembali. Namun, tidak 

semua layanan perpajakan dapat dilakukan dengan tatap muka. Wajib Pajak juga diharuskan 

untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang ke Kantor Pajak. 

  Pengabdian masyarakat menjadi salah satu nilai tambah dalam menunjang kualitas 

lulusan, dimana mereka tidak hanya cerdas secara ilmu tetapi juga cerdas dalam menyikapi 

kehidupan sosial disekitar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro 

sebagai pencetak lulusan siap kerja tentu sangat memperhatikan hal di atas.  

mailto:karnila.ali85@gmail.com
https://www.pajak.go.id/unit-kerja
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Tujuan dari Pendapingan Relawan pajak ini untuk mencetak ahli perpajakan yang 

turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Membawa misi yang mulia 

yaitu “Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Mandiri Sadar Pajak” sebagai wujud rasa tanggung 

jawab pengabdi kepada masyarakat sekitar. Salah satu wujud kerjasama antara Tax Center 

Universitas Muhammadiyah Metro dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, diberikanya 

kesempatan kepada Mahasiswa Program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi 

dan D3 Perbankan dan Keuangan  Universitas Muhammadiyah Metro untuk kerja praktek 

dalam bentuk pendampingan pengisian Laporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Metro dan Tax Center Universitas Muhammadiyah Metro. 

Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah 20 mahasiswa di KPP Metro 

dibawah wilayah kerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Program Relawan Pajak ini 

dilakukan mulai awal Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.  

 

 
Gambar 1. Data Penduduk Kota Metro 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2015 

 

Berdasarkan data table 1 di atas, terdapat 158.415 jiwa penduduk yang bersasal dari 5 

kecamatan di Kota Metro. Permasalahan yang terjadi, tidak semua layanan perpajakan dapat 

dilakukan dengan tatap muka di Kantor Pajak Pratama Kota Metro. Wajib Pajak juga 

diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang ke Kantor Pajak.  

 Dengan adamya pengabdian ini Relawan Pajak membatu Pendampingan Pelaporan SPT 

Tahunan kepada Civitas Akdemika Universitas Muhammadiyah Metro dan masyarakat Kota 

Metro. Tujuan pengabdian ini dalam rangka meningkatkan asistensi perguruan tinggi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sisi perpajakan masih sangat jarang, 

sehingga pengabdian kepada masyarakat ini menjadi yang pertama dilakukan, dan dapat 

dijadikan sebagai literasi utama untuk pengabdian serupa berkaitan dengan kontribusi 

Universitas bagi masyarakat luas dari sisi perpajakan. 

 
Pengertian dan Jenis Pajak  

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah perpindahan aset oleh rakyat (wajib pajak dan 

subjek pajak) kepada negara sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan negara (Tobias, 2017). 

Menurut Soeparman Soehamidjaja, pajak adalah iuran yang bersifat wajib berupa uang atau barang 

yang dipungut oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum (Undang-undang), 

sebagai pembiayaan produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan umum (Tobias, 2017) 
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Penyelenggaraan Program Pelayanan Pajak yang dilakukan oleh Tax Center Universitas 

Muhamamdiyah Metro  diantaranya  sebagai  bentuk nyata dukungan Universitas kepada pemerintah 

(DJP Bengkulu dan Lampung) atas visi dan misi Direktorat Jendral Pajak. Visi dan misi dari 

direktorat jendral pajak adalah dapat menjadi institusi penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik 

demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara, serta menjamin penyelenggaraan negara yang 

berdaulat dan mandiri. Salah satu cara pelaksanaan misi tersebut adalah dengan dilakukannya 

pemungutan pajak oleh DJP dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk 

kemudahan  pemenuhan  kewajiban perpajakan, yaitu dengan platform www.djponline.go.id 

(Direktorat Jendral Pajak, 2018). Cara  pemungutan                   PPh  21  atas  Wajib Pajak Pribadi     

adalah     dengan     menggunakan    Self Assesment, adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana  

pihak  terutang,  wajib  pajak  menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi jika terjadi 

kekeliruan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sangsi yang telah ditentukan (Mardiasmo, 

2016). 

 

Pengertian dan Jenis Wajib Pajak  

Sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan perpajakan. 

 

Pelayanan Prima  

Pelayanan prima (Excellent service) merupakan suatu pelayanan terbaik dalam 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan yang memenuhi standar kualitas sehingga 

menumbuhkan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan”. Pelayanan akan menjadi baik 

apabila memenuhi standar kualitas pelayanan yang menumbuhkan kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang telah diberikan Daryanto dan Ismanto (2014).  

Pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi hal yang penting untuk mendukung 

tercapainya target pajak, salah satunya adalah dengan dibuatnya aplikasi yang mempermudah 

Wajib Pajak dalam proses  Pelaporan   SPT   Tahunan   dalam   bentuk   aplikasi e-filling 

dan e-billing.  Aplikasi   ini     adalah  suatu  sistem pelaporan   SPT Tahunan wajib pajak 

yang dilakukan secara online.Penyelenggaraan Program Pelayanan Pajak yang dilakukan 

oleh Tax Center Universitas Muhammadiyah Metro diantaranya  sebagai  bentuk nyata 

dukungan Univeristas kepada pemerintah (DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung) atas visi 

dan misi Direktorat Jendral Pajak. Visi dan misi dari Direktorat Jendral Pajak adalah dapat 

menjadi institusi penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan 

dan kemandirian Negara, serta menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan 

mandiri. Salah satu cara pelaksanaan misi tersebut adalah dengan dilakukannya pemungutan 

pajak oleh DJP dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan  

pemenuhan  kewajiban perpajakan, yaitu dengan platform  www.djponline.go.id (Direktorat 

Jendral Pajak, 2021). Cara  pemungutan  PPh  21  atas  Wajib Pajak Pribadi     adalah     

dengan     menggunakan    Self Assesment  adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana  

pihak  terutang,  wajib  pajak  menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi 

jika terjadi kekeliruan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sangsi yang telah 

ditentukan (Mardiasmo, 2016). 

 
Relawan Pajak 

Relawan dinyatakan sebagai individu yang memberikan sumber dayanya terhadap 

kegiatan tertentu tanpa mengharapkan imbalan berupa keuntungan maupun finansial dari 

pihak yang menyelenggarakan program tersebut (Hutapea dan Fransisca, 2012). Relawan 

pajak adalah sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi terpilih yang sedang menempuh strata 

http://www.djponline.go.id/
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satu ataupun diploma tiga di segala bidang program studi untuk membantu proses pelaporan 

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan e-filing. Program relawan 

pajak yang diselenggarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan kerjasama dengan 

Tax Center, menyasar mahasiswa/i dengan latar belakang perpajakan maupun non 

perpajakan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta 

mendorong implementasi keterlibatan pihak ketiga dalam melakukan penyuluhan perpajakan. 
 

METODE  

 Untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target kegiatan maka langkah 

pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan survey. Tujuan dilakukan survey adalah 

untuk mensosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah 

Metro untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid’19 . 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan oleh 20 mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi Relawan Pajak. Pelaksanaan 

kegiatan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid’19 di Ruang Tax Center 

Universitas Muhammadiyah Metro. 
Langkah berikutnya adalah pemberian materi kepada relawan pajak yang dilanjutkan dengan 

sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah kegiatan pemberian materi dilakukan langkah berikutnya yaitu 

melakukan pendataan kepada Civitas Akademika yang akan melaporkan SPT Tahunan secara online 

tanpa antri ke Kantor Pelayanan Pajak Metro. Setelah mengetahui Civitas Akademika yang akan 

melakukan pelaporan SPT Tahunan, selanjutnya relawan pajak akan menginformasikan tatacara 

pelaporan SPT Online pada handphone wajib pajak melalui website www.djponline.go.id di Tax 

Center Universitas Muhammadiyah Metro dan di KPP Pratama Kota Metro. Prosedur Pelaporan SPT 

Tahuan yang pertama adalah melaporkan SPT Tahunan secara online dengan membuka alamat 

https://djponline.pajak.go.id . Bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan secara online 

melalui e-filling harus sudah memiliki e-FIN (Electronic Filling Identification Number). Jika belum 

memilikinya, maka Wajib Pajak harus datang ke kantor pajak terdekat untuk memperoleh  E-FIN. 

Setelah mendapatkannya, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum kegiatan Pelatihan Relawan Pajak dilaksanakan terlebih dahulu kami 

melakukan persiapan terkait dengan registrasi peserta untuk memastikan jumlah peserta yang 
hadir. Kemudian acara pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdi, dan dilanjutkan dengan 

penyampaian materi oleh narasumber (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahap Pembukaan Pelatihan Relawan Pajak   

http://www.djponline.go.id/
https://djponline.pajak.go.id/
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Narasumber selain dari tim pengabdi, juga dihadiri oleh dan Tim Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Metro. Pada pelatihan tersebut relawan pajak diberikan materi mengenai 

ilmu-ilmu perpajakan khususnya SPT orang pribadi. Segala hal tentang SPT dibahas 

langsung dari definisi, jenis-jenis SPT, tarif pajaknya hingga cara pengisian dan 

perhitungan SPT tersebut. Berbagai kondisi wajib pajak juga dijabarkan dan dibahas, 

seperti wajib pajak dengan pisah harta atau wajib pajak (istri) yang NPWPnya digabung 

dengan suaminya. Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan relawan pajak menghadapi 

segala kondisi mungkin dihadapi wajib pajak di lapangan, sehingga dapat membantu dan 

memberikan solusi yang tepat atas kondisi tersebut dalam pengisian SPT. Hasil dari 

Pelatihan tersebut memberikan berbagai keahlian dan bidang keilmuan yang dimiliki 

kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro sehingga diharapkan dapat 

berkontribusi besar pada pendapatan Negara dan mahasiswa juga melakukan berbagai 

kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi yang dimilikinya guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penyampaian Materi I “Pajak Bertutur” di Tax Center  

Universitas Muhammadiyah Metro” 
 

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Nedi Hendri, SE., M.Si. Akt. CA.,CPA. 

Dalam materinya beliau memberikan memberikan pemahaman kepada relawan pajak tentang 

keuangan negara serta cara memenuhi kebutuhan anggaran negara melalui pajak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penyampaian Materi II “Keahlian Komunikasi Efektif” 
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Materi kedua disampaikan oleh Ibu Karnila Ali, B.BUS., M.PA dalam materinya beliau 

memberikan penjelasan kepada relawan pajak mengenai keahlian komunikasi efektif dan 

ilmu-ilmu perpajakan khususnya SPT orang pribadi. Hal tersebut dilakukan untuk 

menyiapkan relawan pajak menghadapi segala kondisi mungkin dihadapi wajib pajak di 

lapangan, sehingga dapat membantu dan memberikan solusi yang tepat atas kondisi tersebut 

dalam pengisian SPT Tahunan. Adapun target asistensi Relawan Pajak pada pelatihan Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770, 1770S, dan 1770SS 

yang melaporkan SPT melalui e-filling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penyampaian Materi Hari ke II “Simulasi SPT  

         e-filing dan  e-billing” 
 

Pada hari Kedua, Materi II disampaikan oleh Tim KPP Paratama Metro  yaitu Bapak 

Yudha menyampaikan materi pelaporan SPT e-filling, memandu, menginput sekaligus 

simulasi SPT e-filing dan e-billing. E-Filing adalah aplikasi perpajakan yang memungkinkan 

wajib pajak melaporkan SPT secara online dan real time. Sedangkan, e-Billing adalah metode 

pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Ini merupakan definisi resmi 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode billing sendiri merupakan kode 

identifikasi berupa deret angka yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis 

pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. 

Kemudian Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan ini  ini dilaksanakan mulai 

tanggal 01 Maret s.d. 12 April 2021 berlokasi di Tax Center Universitas Muhammadiyah Metro, dan 

dihadiri oleh 250  wajib pajak. Wajib pajak  merupakan Civitas Akademika Universitas 

Muhamamdiyah Metro dan masyarakat di Kota Metro.  
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Gambar 6. Pelaksanaan Pendampingan Relawan Pajak dalam melaporkan  

                   SPT Tahunan kepada Wajib Pajak 

 

Prosedur Pelaporan SPT Tahuan yang pertama adalah melaporkan SPT Tahunan secara online 

dengan membuka alamat https://djponline.pajak.go.id. Bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT 

tahunan secara online melalui e-filling harus sudah memiliki e-FIN (Electronic Filling Identification 

Number). Jika belum memilikinya, maka Wajib Pajak harus datang ke kantor pajak terdekat untuk 

memperoleh    E-FIN. Setelah mendapatkannya, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun. 

 

 

Gambar 7. Prosedur Pelaporan SPT Tahuna Online 
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KESIMPULAN 

Dari kegiatan Program Relawan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pendampingan 

Pelaporan SPT Tahunan ini dapat kami simpulkan bahwa Masyarakat dan Civitas Akademika 

Universitas Muhammadiyah Metro semakin paham akan arti pentingnya melaporkan SPT Tahunan  

secara online bagi pemilik NPWP. Masyarakat dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah 

Metro memahami tatacara Laporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi e-

filling dan e-billing. 

Masyarakat dan Civitas Akademika juga memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) 

dan mendukung kegiatan ini dengan datang dan melaporkan SPT mereka di Tax Center Universitas 

Muhammadiyah Metro 

 
UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL) 

Kami mengucapkan  terima kasih  kepada DIPA LPPM Universitas Muhammadiyah Metro 

Tahun 2020/2021 yang telah memberikan bantuan dana kepada tim pengabdi dalam melaksanakan 

kegiatan Pendampingan  Relawan pajak ini, dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu 

mensukseskan pelaksanaan kegiatan.  
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