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ABSTRAK 

ERNA MUH DAHLAN, 2021.” Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah 
Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar “. Skripsi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ansyarif Khalid 
dan Pembimbing II Endang Winarsih. 
 

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Analisis Kebijakan Insentif 
Pajak di Tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif Kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara dan studi dokumen. Jumlah informan dalam peneltian ini 
sebanyak 3 orang. Analisis data dalam peneltian menggunakan teknik 
analisis data model Mails & Huberman. Hasil peneltian ini diketahui 
pencapaian kebijakan Insentif pajak di tengah Covid-19 Pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar berdasarkan teori William N. 
Dunn sudah cukup berhasil dimanfaatkan secara optimal, dari efektifitas, 
efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. 
 
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, Insentif Pajak, Virus Corona 
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ABSTRACT 

 

ERNA MUH DAHLAN, 2021." Analysis of Tax Incentive Policies Amid 

Covid-19 at the Makassar Pratama Tax Service Office ". Thesis of the 

Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, University 

of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Ansyarif Khalid 

and Supervisor II Endang Winarsih. 

 

This study aims to find out the Analysis of Tax Incentive Policies in 

the Middle of Covid 19 at the Tax Service Office (KPP) Pratama Makassar. 

The type of research used in this research is qualitative descriptive. The 

data collection techniques are observation, interview and document study. 

The number of informants in this research is 3 people. The data analysis in 

this research uses the data analysis technique of the Mails & Huberman 

model. The results of this research show that the achievement of tax 

incentive policies in the midst of Covid- 19 at the Makassar Pratama Tax 

Service Office based on William. Dunn's theory has been quite successfully 

utilized optimally, in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, 

responsiveness and accuracy. 

 

 

Keywords: Government Policy, Tax Incentives, Corona Virus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar adalah unit 

kerja dari Drektorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan 

dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah 

terdaftarsebagai Wajib Pajak maupun belum, dalam lingkup wilayah 

kerjaDirektorat Jenderal Pajak. 

Rahayu (2017) mengatakan bahwa bila transparansi belanja 

Kantor Pelayanan Pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi, tetapi 

kenyataan dilapangan membuktikan bahwa tidak seluruh wajib pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sertadilandasi 

kesadaran dan itikad yang baik. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar 

rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi 

masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan 

pemungutan pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu yang 

mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat 

juga dituntut untuk membayar pajak. Umumnya masyarakat (Wajib 

Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. 

Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang 

masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

terhadap peraturan perpajak 

Pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun 

untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Pajak dapat digunakan 
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untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah sehingga terjadi 

pemerataan pembangunan dan pendapatan dapat meningkat sehingga 

kebijakan insentif pajak yang diharapkan dapat menarik investasi. 

Namun, disituasi Covid-19 yang masih menjadi penyakit menakutkan di 

dunia yang berdampak pada Objek jasa konstruksi, jasa konsultasi, eknik 

manajemen, jasa persewaan, dana atau jasa pendukung lainnya 

diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. 

Beredar wacana pemerintah memberikan insentif pajak kepada 

wajib pajak, akhirnya pemerintah melalui menteri keuangan 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 

(PMK 23 Tahun 2020) Tentang Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai 

respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku 

usaha. Sebelumnya wacana mengenai pemberian intensif pajak ini 

sudah sempat beredar di kalangan wajib pajak dikarenakan roda 

perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Covid-

19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang 

mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh 

pemerintah. 

Insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April 

sampai dengan September 2020. Artinya pasca peraturan inidisahkan 

penyampaian SPT Masa April sampai dengan Masa September 2020 

akan mulai diberlakukan penerapan insentif kepada wajib pajak yang 
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melaksanakan kewajiban perpajakan yang disebutkan dalam PMK 

tersebut. Pemberian insentif ini penerapannyatidak berlaku sama untuk 

seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-

masing pajak. Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua jenis pajak 

penghasilan (PPh) mendapatkan insentif dan tidak semua wajib pajak 

mendapatkan insentif pada PMK ini. Begitu juga dengan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

dapat mendapatkan fasilitas ini.(Selvi &Ramadhan, 2020).  

Pandemi Covid-19, yang mulai menyebar sejak awal 2020, seiring 

perjalanan waktu menimbulkan dampak besar pada kondisi kesehatan 

dan sosial ekonomi masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Krisis kesehatan yang pada akhirnya berdampak padakrisis ekonomi. 

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan 

kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja 

untuk kesehatan, jarring pengaman  sosial, serta

 pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan 

masyarakat yang terdampak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) da dalam rangka 

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 

atau stabilitas sistem keuangan (ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-
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Undang). Kebijakan ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 

2020 (Dewi et al., 2020). 

Pemerintah memerlukan dana besar untuk meningkatkan fasilitas 

kesehatan dan membantu ekonomi masyarakat agar tidak semakin 

terpuruk. Angka defisit menunjukkan kesehatan keuangan suatu negara. 

Semakin besar angkanya berarti semakin tinggi pula utangnya. 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangkah mengarahkan 

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah( Rahayu, 2014 dalam Isnaini, 

2017). Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah untuk mendorong 

stabilitas perekonomian di tengah krisis pandemik di antaranya adalah 

dengan pemberian insentif fiskal kepada para pelaku kegiatan ekonomi 

dengan menerbitkan peraturan yang memudahkan masyarakat untuk 

menjalankan kegiatan usahanya baik berupa insentif pajak maupun 

relaksasi dalampelaporannya. 

Insentif fiskal yang diberikan pemerintah diantaranya diwujudkan 

melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut: 

PMK23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk WajibPajak 

Terdampak Wabah Virus Corona yang telah diubah dengan PMK- 

44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019, PMK Nomor 28/PMK.03/2020 
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tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap BarangDan Jasa Yang 

Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease2019, PMK-29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona 

Virus Disease 2019, PMK- 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan 

Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana 

Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/ Covid-19), PMK- 

34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau 

Cukai serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Negara berkembang menggunakan insentif pajak 

untuk mendorong investasi. Dengan menerapkan tarif pajak yang 

dikurangi pendapatan perusahaan, pemberian gratis berkala atas pajak 

badan (tax holiday), yang memungkinkan investasi tambahan 

pemotongan kewajiban pajak (melalui kredit pajak atau tunjangan 

investasi).Hal Ini sudah pasti pemerintah dalam mendorong kegiatan 

ekonomi akan mencoba mengalokasikan atau menarik investasi dari 

dalam dan luar. 

Pemerintah tentu saja telah memperhitungkan untuk memilih 

langkah efektif yang terkait dengan kebijakan perpajakan agar 

masyarakattetap dapat bertahan dari sisi ekonomi dalam kondisi disrupsi 

krisis Covid-19. Dalam hal ini stabilitas ekonomi sangat diperlukan dalam 
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kondisi krisis dan kebijakan perpajakan yang tepat diharapkan dapat 

membantu pemulihan kondisi perekonomian. Kebijakan pajak 

merupakan salah satu kebijakan yang menjadi instrument pentingyang 

terkait dengan pengurangan beban pajak yang diharapkan oleh 

masyarakat dan meningkatkan produktivitas usahanya sehingga roda 

perekonomian dapat tetap berjalan dengan lancer dan stabilitas ekonomi 

dapat tercapai (Tambunan, 2020). 

Pajak juga akan menyebabkan masalah dalam penyediaan 

kebutuhan publik. Kesadaran berupa etos wajib pajak yang merasa 

sangat bersalah apabila tidak membayar pajak. Kesadaran yang tinggi 

akan pengetahuan tentang keuangan membawa pengaruh positif dalam 

keputusan sehari-hari dan mendorong level tabungan yang lebih tinggi 

yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dalam jangka Panjang 

(Yushita, 2017). 

Dari uraian diatas, penulis berniat untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Covid- 19 

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana Analisis Kebijakan Insentif Pajak di 

Tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk 

Mengetahui Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Covid-19 pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah 

wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah 

kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Instansi Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi 

yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 

maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat 

yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memberikan saran atas 

pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Agar Kesadaran 

Wajib Pajak,Pelayanan Pegawai Pajak, dan Kepatuhan Wajib 

Pajak berjalan dengan seimbang. 
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2. Bagi penulis 

Bagi Peneliti, peneliti diharapkan dapat menambah wacana dan 

memperoleh gambaran langsung mengenai kesadaran Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta mengetahui 

pelayanan pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Makassar, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap 

peraturan pajak untuk masa yang akan datang. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

A. Pajak 

Syakroni & Norsain (2019) menyatakan bahwa pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment. Pajak juga termasuk salah satu iuran kepada negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarkannya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Menurut Undang- Undang No. 16 tahun 2009 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa 

pajak adalah kontribusi Dalawajib negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
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untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut 

Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah 

kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang 

Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang sifatnya dapatdi paksakan dan di pungut oleh 

Undang-Undang, serta tidak mendapatimbalan secara langsung dan 

di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat 

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak 

berdasarkan pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun 

mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut: 

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku De Over 

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): pajak adalah prestasi 

yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha 

(menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa 

adanya kontra prestasi yangdapat di tunjukan dalam hal yang 

individual, di maksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Fungsi pajak ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo 

(2016:4) yaitu 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran- pengeluarannya. 
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b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Pengelompokan pajak ada tiga yang terdapat dalam buku Mardiasmo 

(2011:5), yaitu : 

1) Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yatu pajak yang pada akhirnya dapat 

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

2) Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

Daerah terdiri atas : 

a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 

Pajak memiliki manfaat baik bagi negara berikut beberapa manfaat 

pajak bagi Negara: 

a) Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai 

anggaran belanja negara. 

b) Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran 

reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Misalnya, subsidi usaha atau program pengairan sawah. 

c) Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat 

tidak self-liquiditing. Misalnya objek rekreasi. 

d) Pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak 

produktif seperti infrastruktur, pertanahan, lingkungan hidup, 

budaya, pemilu, atau keamanan negara. 

Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat berikut: 
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a. Masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam 

berusaha. Program pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah 

melalui pajak juga hanya bisa dinikmati oleh pengusaha yang 

membayar pajak. 

b. Masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. 

Kepemilikan NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam 

melakukan aktivitas tertentu. Pinjaman misalnya. 

c. Masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui 

pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha. 

d. Bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 

e. Melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih 

bersaing di dalam negeri. Misalnya pemberlakuan pajak impor atau 

barang mewah. 

f. Masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi 

genting. Misalnya subsidi atau bantuan sosial. 

B. Kebijakan Insentif Pajak 

 Kebijakan atau bertindak dalam rencana ajaran atau aturan. Jadi 

kebijakan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindak, taat dan 

patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang 

berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010 dalam Nasution & Ferrian, 2017). 
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Winardi (2011), menyebutkan istilah insentif pajak dengan Incentive 

Taxation, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan 

perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan 

pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan 

ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”. 

 Menurut Sitohang & Sinabutar (2020) bahwa insentif pajak adalah 

suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada 

wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan 

memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. 

Sedangkan Menurut Asson & Zolt dalam Selvi dkk (2020), 

mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan 

pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, 

tarif khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan. 

 Menurut Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016) Insentif Pajak 

merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak 

dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk 

kegiatan yang bekualitas. 

 Menurut Sari (2018) Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM 

sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering 

dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM 

memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan 

pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru 

diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk 
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berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) 

dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan 

dalam ekspansi usaha. Berdasarkan PMK no. 86 tahun 2020 untuk 

melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif 

perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi 

nasional dengan inemberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang 

lebih luas. Maka, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan 

manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan 

bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

 Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu 

agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara 

mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.Sebuah penawaran 

dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, 

seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkuaitas dinamakan 

insentif pajak.Jenis insentif pajak ini memberikan hak kepada wajib 

pajak agar tidak dikenakan tarif pajak. 

Menurut Spitz dikutip Erly Suandy (2006) umumnya terdapat empat 

macam bentuk insentif pajak: 

a. Pengecualian dari pengenaan pajak 

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak 

merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis 

insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak 
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dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan 

oleh pemerintah. Namun diperlukan prinsip kehati-hatian dalam 

mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini 

diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat 

memberikanhasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah tax holiday 

atau tax exemption. 

b. Pengurangan dasar pengenaan pajak 

Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai 

macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena 

pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh 

dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini 

misalnya dapat ditemui dalam bentuk double deduction, 

investment allowances, dan loss carry forwards. 

c. Pengurangan tarif pajak 

Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang 

berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif 

ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya 

pengurangan tarif corporate income tax atau tarif witholding tax. 

d. Penangguhan pajak. 

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak 

sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak 
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hingga suatu waktu tertentu.Tujuan pemberian insentf pajak 

secara umum adalah untuk: 

a. Sebagai alat pemerintahan untuk mempengaruhi investor agar 

bersedia menanamkan modalnya. 

b. Untuk mempengaruhi kegiatan bisnis dengan investor yang 

mau menanamkan modal tersebut. 

c. Untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

d. Meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak 

bagi negara. 

f. Sebagai bantalan masyarakat dalam menjalani kebutuhan dan 

kehidupan sehari-hari 

Pemerintah telah memberikan beberapa insentif pajak kepada 

perusahaan terdampak Covid-19 antara lain: 

a. Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah, 

b. Insentif PPh Pasal 22 Impor, 

c. Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, 

Berikut ini tata cara umum untuk mendapatkan insentif pajak terkait 

Covid-19: 

a. Insentif pajak diberikan dengan mekanisme permohonan/ 

pemberitahuan lewat online (di lama www.pajak.go.id) 

http://www.pajak.go.id/
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b. Wajib Pajak harus masuk ke dalam website pajak.go.id, pilih 

menu layanan, klik icon KSWP kemudian pilih dropdown list 

yang sesuai yaitu : 

1) Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PMK 23 

Tahun 2020) 

a) Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan 

pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung 

Pemerintah melalui DJP Online, 

b) Berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online, 

terdapat informasi : 

(1) Pemberi kerja dinyatakan berhak memanfaatkan 

insentif PPh Pasal 21 DTP, sistem aplikasi DJP 

online akan menyampaikan notifikasi bahwa 

pemberi kerja telah berhasil menyampaikan 

pemberitahuan.  

(2) Pemberi kerja dinyatakan tidak berhak 

memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sistem 

aplikasi DJP Online akan menerbitkan surat 

pemberitahuan bahwa pemberi kerja tidak berhak 

memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. 

2) SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 23 Tahun 2020) 

a) Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan Surat 

Keterangan Bebas (SKB) secara daring (online) pada 
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menu permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 

Impor melalui DJP Online. 

b) Atas permohonan melalui aplikasi DJP Online tersebut, 

akan diterbitkan : 

(1) SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib 

Pajak memenuhi; atau 

(2) Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak 

memenuhi. 

3) Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25 (PMK 23 Tahun 2020) 

a) Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan memanfaatkan 

insentif PPh Pasal 25 melalui DJP Online. 

b) Atas permohonan melalui aplikasi DJP Online tersebut, 

apabila berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP 

Wajib Pajak dinyatakan berhak memanfaatkan insentif 

PPh Pasal 25, sistim DJP Online akan menyampaikan 

notifikasi bahwa Wajib Pajak telah berhasil 

menyampaikan pemberitahuan. 

c) Dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP 

Online Wajib Pajak dinyatakan tidak berhak 

memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, sistem aplikasi 

DJP Online akan menerbitkan surat pemberitahuan 

bahwa Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan insentif 

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. 
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C. Kebijakan Pemerintah 

  Kebijakan menurut Suharto dalam Tuwu (2020) adalah prinsip 

atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan 

keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja 

dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, 

tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya 

publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan 

atau pilihan- pilihan tindakan yang secara langsung mengatur 

pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan 

manusia demi kepentingan publik. 

  Menurut Tuwu (2020) mengatakan bahwa whatever 

government choose to do or not to do yang berarti kebijakan publik 

adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau 

tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu 

ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-

cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk 

mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

website Kelas Pintar 2019, pemerintah menerapkan dua kebijakan, 

yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan tujuan yang 

berbeda. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang di lakukan 

melalui bank sentral untuk mengontrol uang yang beredar 

sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan 

untuk mengurangi atau menambah pengeluaran negara. Seluruh 
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pelaku usaha secara umum terdampak secara langsung dengan 

adanya pandemi Covid-19. Dampak ini disebabkan oleh seiring 

dengan dibatasinya penerbangan dan ditutupnya wisatawan 

sehingga menimbulkan ngangguan pada rantai nilai dunia usaha 

sehingga banyak usaha pada berbagi sektor dan usaha yang 

berhenti operasi sementara atau permanen. 

D. Kebijakan Fiskal 

  Menurut Utami (2020) kebijakan fiskal merupakan kebijakan 

yang di lakukan pemerintah untuk mengarahkan kondisi 

perekonomian kearah yang lebih baik. Sedangkan menurut Freddy 

(2018) kebijakan fiskal didasarkan pada kebijakan yang dibuat dan 

disusun oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan 

perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pemasukan 

pemerintah yang dapat berupa pajak. 

  Kebijakan Fiskal dalam Bella (2020) adalah suatu tindakan 

atau pelaksana rencana dari bentuk operasional kebijakan anggaran 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur keuangan negara. 

dengan cara merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk 

mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan 

pendapatan (berupa pajak) pemerintah. kebijakan tersebut di 

berlakukan untuk mengatur perekonomian dengan mengelola 

pendapatan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat 

pajak dan belanja negara Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan 
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bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengarahkan 

kondisi perekonomian kearah yang lebih baik melalui pengeluaran 

dan pemasukan yang dapat berupa pajak. 

E. Corona Virus Disease 2019 

  Menurut Sugihantono dkk (2019) bahwa corona virus 

(COVID- 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-

CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah 

diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum 

infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut 

seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 

hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Kasus Covid-19 yang 

berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, 

gagal ginjal, dan bahkan kematian. 

  Pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization 

China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak 

diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 

tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut 

sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO 

menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC). 
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  Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman 

Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-

19) Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 

Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. 

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan 

melaporkan 56.385 kasus konfirmasi Covid-19 dengan 2.875 kasus 

meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 

51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada 

rentang usia 45- 54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 

tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 

- 10 - 5564 tahun. 

  Sejak akhir tahun 2019 penerimaan negara mengalami 

penurunan dikala pandemic Covid-19 melanda dunia dan berimbas 

kepada masalah Kesehatan, sosial dan ekonomi termasuk di 

inodenesia, pada kuartal kedua tahun 2020 indonesia mengalami 

pertumbuhan minus 5,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

dan diperkirakan akan masuk kepada resesi ekonomi pada kuartal 

ketiga tahun 2020 (Muhyiddin, 2020 dalam Pendit et al., 2021). 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 86/PMK 03/2020 Menimbang Tentang Insentif 

Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 

2019 bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan 
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bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan 

produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha 

sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak 

untuk mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 

2019. Dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. 

Salah satu Langkah kebijakan pemerintah yang diambil dalam 

menghadapi penurunan ekonomi akibat Covid-19. Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional juga diharpkan dengan berjalannya 

sesuai tujuannya Dalam upaya menyelamatkan perekonomian 

nasional dan menjaga kestabilan sistem keuangan, pemerintah 

menerapkan pembiayaan atau kredit perbankan, selain itu juga 

sejumlah kebijakan lainnya yang diatur dalam pemberian insentif 

pajak tersebut. 

F. Indikator Analisis Kebijakan 

  William N. Dunn (2003: 609) mengemukakan beberapa 

kriteria rekomendasi kebijakan, suatu kebijakan dikatakan berhasil 

apabila kriteria rekomendasi kebijakan tersebut terpenuhu yang 

terdiri atas: 

a. Efektifitas (effectiveness). 

 Berkenan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya 

tindakan. 
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b. Efisiensi (efficiency). 

 Berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. 

c. Kecukupan (adequacy). 

 Berkenan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan 

menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan 

menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan 

dan hasil yang diharapkan. 

d. Perataan (equity) 

 Pemerataan dalam sebuah kebijakan dapat juga diartikan 

suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari kebijakan 

tersebut. 

e. Responsivitas (responsiveness) 

 Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. 

f. Ketepatan (appropriateness) 

 Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program 

dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan 

tersebut. 
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B. Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan riset atau 

penelitian yang pernah dilakukan. Tak hanya sebagai referensi, 

bentuk penelitian yang pernah dilakukan tersebut juga sebagai 

bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. 

 Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan tersebut sebagai berikut: 

No Penulis Dan 
Tahun 

Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1 Sukma Innah 
(2022) 

Dinamika 
Pemberian 
Insentif Pajak 
Dan Relaksasi 
Pajak Di Masa 
Pandemi Covid- 
19 Pada Kantor 
Pelayanan Pajak 
Madya Makassar 

Penelitian 
Kualitatif dengan 
menggunakan 
pendekan 
deksriptif 

Beberapa insentif 
pajakyang diberikan 
oleh pemerintah sesuai 
PMK   Nomor 29 
Tahun 2020 adalah PPh 
Pas21 
Ditanggung Pemerintah 
(DTP)dan penguranga 
nbiaya pajak 
PPhPasal 25 
yang sebelumnya 50% 
menjadi 30%. 

2 Sitohang 
 
Alda (2020) 

Analisis 
Kebijakan 
 
Insentif Pajak di 
Tengah Wabah 
Covid-19 di 
Makassar 

Analisis 
Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil         penelitian 
Dalam        progress 
realisasi insentif usaha 
maka hasil yang di 
dapatkan baru mencapai 
14,3% dari pagu yang 
diperkirakan mencapai 
120.61 T 

3 Widodo DA 
(2021) 

Analisis Insentif 
Perpajakan 
Terhadap 
Realisasi Peneri 
Perpajakan 
Tahun 2020 

Analisis 
Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil       penelitian 
dapat disimpulkan 
sebagai berikut: PPh 
21 mengalami kontraksi-
5,2%  
tahun 2020 
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dibandingkan tahun 
2019 yang tumbuh 
10%. 

4 Wika Arsanti 
Putri (2017) 

InsentifPajak 
Dalam 
Membentuk 
Keputusan 
Investasi 

Analisis Deskriptif 
Kuantitatif asil 
Penelitian dengan 
kuartal 
keempat. 

Untuk PPh 26 
terlihatpada 
kuartal 
keempat sudah terjadi 
pembalikan ke zona 
positif 

5 Agung 
Wahyu 

Ginanjar 
(2021) 

Insentif Pajak dan
 Diskonto 
serta Implikasinya 
terhadap 
pertumbuhan 
Ekonomi di 
Jawa Barat 

Analisis Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil Penelitian 
Sebelum melakukan 
analisis regresi 
berganda, terlebih 
dahulu dilakukan 
pengujian model  
regresi dengan 
serangkaian uji 

6 Mamik 
Indaryani 
(2021) 

Dampak Covid- 
19 dan 
Pemanfaatan 
Insentif 
Pajak terh 
Keberlangsungan 
Usaha pada 
UMKM Tenun 

Analisis Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil penelitian 
membuktikan bahwa 
dampak Covid-19 
berpengaruh negatif 
terhadap 
keberlangsungan usaha, 
sehingga hipotesis 
pertama 29Troso Jepara 
diterima 

7 Nafis Dwi 
Kartiko 
(2020) 

Insentif Pajak 
dalam Merespon 
Dampak Pandemi 
Covid- 19 pada 
Sektor Pariwisata 

Analisis Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil Penelitian Sektor
 Pariwisata 
merupakan kegiatan 
ekonomi yang penting
 di sebagian besar 
negara di dunia 

8 Dewi 
Larasasti Dan 
Achmad Lutfi 
(2021) 

Analisis 
Implementasi 
Kebijakan dan 
Perkotaan di 
Provensi DKI 
Jakarta  

Analisis Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil penelitian 
kebijakan ini masih 
relevan untuk dijalankan 
dengan perbaikan, 
diantaranya ialah pada 
dimensi Resources 
Committed 

9 Alda 
Sitohangdan 
Romulo 
Sinabutar 
(2021) 

Analisis 
Kebijakan 
Isentif 
Pajakdi 
Tengah Wabah 
Covid- 19Di 
Indonesia 

Metode pada 
penelitian ini 
menggunakan 
metode studi 
literatur. 

Dalam tulisan ini dapat         
diketahui 
bahwa kebijakan 
mengenai insentif pajak 
di tengah wabah Covid-
19 di Indonesia sudah 
diterapkan namun belum 
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terealisasi dengan baik 
karena dari      
pembahasan 
yang sudah 

dipaparkan dapat 

dilihat bahwa 

penerimaan yang 

diperoleh   masih jauh 

dari paguyang telah 

ditetapkan.  Bagi 

sektor usaha yang 

menggunakan insentif 

pajak yang diberikan 

pemerintah 

sepatutnya juga 

memperhitungkan 

manfaat dajuga 

kerugiaan  yang 

didapatkan saat 

menggunakan insentif 

pajak 

tersebut 
10 Nurmala 

Ahmara 
(2018) 

Model Kebijakan 
Ekonomi 
Berbasis 
Insentif Pajak 
Revaluasi  

Analisis Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil Penelitian 
Berakhirnya masa 
berlaku kebijakan 
ekonomi berbasis 

Sumber: Data Diolah, 2022 

C. Kerangka Konsep septual 

 Berdasarkan fenomena-fenomena yang dijelaskan pada latar 

belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat digambarkan 

kerangka konseptual sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual 

 

 

 

 Dari kerangka konseptual diatas kebijakan insentif pajak yang 

diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar ditengah 

wabah situasi Covid-19, apakah seudah diterapkan dengan baik. Menurut 

William N. Dunn (2003: 609) teori kebijakan yang dipakai untuk mengetahui 

apakah kebikajakn yang dilakukan berhasil atau tidak. 

Terdapat enam indikator antara lain : 

1. Efektivitas (effectiveness). 

2. Efisiensi (efficiency). 

3. Kecukupan (adequacy). 

4. Perataan (equity). 

5. Responsivitas (responsiveness) 

6. Ketepatan (appropriateness). 

 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar 

Analisis Kebijakan Insentif Pajak 

William N. Dunn (2003: 609) 

1. Efektifitas (effectiveness). 
2. Efisiensi (efficiency). 
3. Kecukupan (adequacy). 
4. Perataan (equity). 
5. Responsivitas 

(responsiveness) 

Hasil Penelitian 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendaptkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penlitian deskriptif 

Kualitatif yang dimana biasanya digunakan untuk menganalisis suatu 

keadaan fenomena maupun kejadian yang sebenarnya terjadi. 

Penelitian deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data dengan 

mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian diolah, dan dijadikan 

dalam bentuk tabel dan dibuatkan analisis agar mendapat suatu 

kesimpulan yang beragam bagi pengambil keputusan sebagai dasar 

dalam pembuatan kesimpulan. (Sugiyono, 2017). 

B. Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penulis dalam 

mendeskripsikan hasil penelitian maka penelitian ini akan difokuskan 

pada: 

1. Insentif pajak berfokus pada wajib pajak UMKM 

2. KPP Pratama di Kota Makassar ini ada 2 : 

a. KPP Pratama Makassar Utara 

b. KPP Pratama Makassar Selatan 

Dalam penelitian ini berfokus pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No.KM.04, 

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu 

yang dibutuhkan untuk penelitian ini selama 2 bulan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif yaitu data yang 

dikumpulkan berupa angka dan bentuk kata-kata lisan maupun 

tulisan yang memiliki pengaruh ataupun memiliki hubungan dengan 

penelitian yang berasal observasi. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data 

sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk 

memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber 

terdokumentasi di perusahaan yang berhubungan langsung dengan 

masalah yang dibahas. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

dengan triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai 

teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari 

berbagai satuan sumber data yang telah ada dengan teknik 

pengumpulan data. 
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1. Observasi 

Metode penelitian ini digunakan dengan maksud untukmengamati 

dan mecatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada 

saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang 

berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana 

dan prasarana yang ada, proses penganggara mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala 

dalam penganggaran dankondisi lain yang dapat mendukung hasil 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Pengumpulan data iniberdasarkan dari pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau pengetahuan pribadi. 

3. Dokumen 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya 

kalau didukung sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, 

di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Dokumen biasa 
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berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data 

yang dikumpukan sehingga data tersebut dapat ditemukan 

kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dipahami 

diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data model Mails & Huberman dalam Sugiyono (2017) 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data merupakan tahap mengumpulkan data-data 

yang ada. Dimana peneliti sebagai instrument kunci dalam 

pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah 

data yang didapatkan dan semakin bervariasi. 

2. Reduksi Data yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan 

merangkum data pokok. Data yang direduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh. Di 

dalam reduksi data laporan yang didapatkan dilapangan 

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal 

penting, dicari tema atau polanya. 

3. Penyajian Data dalam penelitian kualitatif merupakan teks yang 

bersifat naratif. Agar dapat melihat gambaran 

keseluruhantertentu dalam penelitian harus diusahakan 
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membuat alat ukur seperti pedoman wawancara, pedoman 

observasi dan pedoman dokumentasi. 

4. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi) Data 

yang diperoleh oleh peneliti sejak awal digunakan untuk 

mencoba mengambil sebuah kesimpulan. Sehingga peneliti 

mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering 

timbul dan sebagainya. Awalnya kesimpulan masih sangat 

kabur, tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan 

semakin menjadi lengkap sehingga harus diperifikasi selama 

penelitianberlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan 

akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar Selatan 

 Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar 

Selatan di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada 

mulanya (KPP) Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia bernama 

kantor Inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar 

Provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung 

penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada 

tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur 

kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama 

“InspectieVan Financjen”. 

 Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa 

tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di 

zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor 

Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal 

Pajak sedangkan untuk Daerah Tingkat I dengan nama Kantor 

Inspeksi Pajak. Pada Tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti 

menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Surat Keputusan 

MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: KEP/276/kmk01/1989 

Tanggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang 
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tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka 

dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah 

Tingkat II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebuah lembaga 

perwakilan milik Direktorat Jenderal Pajak di setiap daerah yang 

masing-masing bertugas sesuai fungsinya dalam melaksanakan 

fungsi administrasi perpajakan sesuai dengan wiayah kerjanya. 

 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Drektorat 

Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan 

kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal 

Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sangat memegang teguh nilai- 

nilai pelayanan pajak dan juga akan di dukung dengan adanya ruang 

pelayanan yang nyaman dan luas sehingga para staf dan pegawai 

nyaman dan tentram dalam memberikan layanan kepada wajib pajak. 

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 

No.206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal DJP, berikut ini struktur KPP Pratama: 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi 

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Bagian ini bertugas 

untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan sebagainya. 

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang bertugas untuk 

melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan 

data,pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi 

perpajakan, dan masih banyak lainnya. 

c. Seksi Pelayanan, yang bertugas untuk melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan, dan sejenisnya. 

d. Seksi Penagihan, yang bertugas untuk melaksanakan urusan 

penatausahaan piutang pajak, dan urusan piutang lainnya. 
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e. Seksi Pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya. 

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, bertugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak. Tugas lainnya adalah pembentukan basis data nilai objek 

pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan masih banyak lagi. 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Tugasnya adalah melakukan 

proses penyelesaian permohonan wajib pajak. Tugas lainnya 

adalah melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan 

kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB. 

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, yang masing- masing 

memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhankewajiban 

perpajakan wajib pajak. Dan penyusunan profil wajibpajak, analisis 

kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajakdalam melakukan 

intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak. 

B. Hasil Penelitian 

 William N. Dunn (2003: 609) mengemukakan beberapa kriteria 

rekomendasi kebijakan, suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila 

kriteria rekomendasi kebijakan tersebut terpenuhu yang terdiri atas: 
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1. Efektifitas (effectiveness) 

 William N. Dunn menyatakan bahwa: Efektivitas 

(effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative 

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari 

diadakannya tindakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak 

Aslan, Kepala Seksi Pelayanan terkait efektivitas analisis kebijakan 

Insentif pajak di tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Makassar. 

 “Ya… dengan adanya insentif pajak ini saya rasa UMKM 

merasa sangat terbantu, kenapa saya katakan demikian, karena 

pihak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak. Apalagi 

program insentif pajak ini diperpanjang lagi. Tapi masih ada UMKM 

yang tidak memanfaatkan program insentif pajak ini”. 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musa salah satu 

pemilik UMKM di Kota Makassar mengenai insentif pajak di masa 

pandemi Covid-19 

“Saya kira, kita sangat terbantu, karna pajak kita ditanggung 

pemerintah” 

 Selanjutnya yang dikatakan oleh Bapak Risaldi salah satu 

pemilik UMKM di Kota Makassar mengenai insentif pajak di masa 

pandemi Covid-19. 

 “Sangat terbantu dek, karena tidak dipikir mi lagi mengenai 

pembayaran pajak ta, karena di tanggung mi sama pemerintah” 
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 Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dengan 

adanya insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, sangat 

menolong pelaku UMKM. Insentif pajak merupakan pengurangan 

atau pembebasan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM. 

Meskipun kebijakan insentif pajak ini sangat membantutetapi masih 

ada UMKM yang tidak memanfaatkan kebijakan insentif pajak. 

2. Efisiensi (efficiency) 

 Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Mengenai efisiensi kita 

membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita 

secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya 

adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya 

diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aslan, Kepala 

Seksi Pelayanan terkait efisiensi analisis kebijakan insentif pajak di 

tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar. 

“Kita dari (KPP) Kantor Pratama Makassar Selatan, sudah 

melakukan upaya-upaya agar program insentif pajak ini dikenal oleh 

pelaku UMKM, seperti kita kirim pesan ke no WA dan SMS, melalui 

media sosial juga sudah kami lakukan, seperti di facebook, 

Instagram, Twiter, dll. Selain itu melalui website DJP juga sudah 

dilakukan sosialisasi.” 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musa salah satu pemilik 

UMKM di Kota Makassar mengenai efisiensi insentif pajak di masa 

pandemi Covid-19 

“Iya kami ketahui dari rekan bisnis, internet dan WA” Selanjutnya 

dikatakan oleh Bapak Risaldi salah satu pemilik UMKM di Kota 

Makassar mengenai efesiensi insentif pajak di masa pandemi Covid-

19. 

“Iya kami ketahui dari rekan bisnis, ada juga keluarga yang punya 

usaha sama dengan saya, dan dari anak saya yang melihat di 

internet. Ada juga dari SMS”. 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa KPP 

Pratama Makassar Selatan, melakukan upaya-upaya agar program 

insentif pajak ini dikenal oleh pelaku UMKM, seperti mengisirmpesan 

singkat (SMS) dan pesan Whatsapp kepada pemilik UMKM 

mengenai program insentif pajak. Selain itu penyebaran melalui 

sosial media ( Facebook, Instagram dan Twiter ). Sosialisasi juga 

dilakukan oleh DJP melaui websitenya. Dengan adanya informasi 

melalui media media tersebut pemilik UMKM bisa mengetahui 

program insentif pajak. 

3. Kecukupan (adequacy) 

 Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas 

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan 
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adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya 

hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aslan, Kepala 

Seksi Pelayanan terkait analisis kebijakan insentif pajak di tengah 

Covid- 19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar. 

“Kalau berbicara dampak, sejak dikeluarkannya peraturan menenai 

insentip pajak tertanggal 27 April 2020, kita bisa liat sudah banyak 

UMKM yang melaporkan pajaknya.” 

 Salah satu metode yang digunakan untuk menggali data 

dalam penelitian ini selain wawancara adalah dengan melakukan 

studi dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Selatan 

Adapundata yang diperoleh peneliti mengenai jumlah Wajib Pajak 

UMKM yang terdaftar dan patuh dalam kewajiban perpajakannya di 

KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Makassar 

SulawesiSelatan 

 
Tahun 

Jumlah WP 
Terdaftar 

WP Yang 
Melapor 

Tingkat 
Kepatuhan 

(%) 

2020 8911 6446 72.34 

2021 9033 6647 73.59 

Rata - Rata 8972 6546 72,96 

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan (2022)Kepatuhan wajib 

pajak UMKM KPP Pratama Makassar Selatan tergolong cukup baik. 

Dengan rata-rata tingkat pelaporan tiap tahunnya selalu diatas 70 %. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan data studi dokumentasi yang 

diperoleh dapat dipahami bahwa alternatif yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan di terapkan pada KPP Pratama MakassarSelatan, 

sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kriteria kecukupan 

menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan 

hasil yang diharapkan. 

4. Perataan (equity) 

 Pemerataan dalam sebuah kebijakan dapat juga diartikan suatu 

keadilan yang diberikan dan diperoleh dari kebijakan tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aslan, Kepala Seksi 

Pelayanan terkait analisis perataan kebijakan insentif pajak di tengah 

Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar. 

“Iya, semua UMKM bisa memanfaatkan program insentif pajak ini, 

tidak ada pengecualian dan sesusi dengan Undang- undang yang 

berlaku”. 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa KPP Pratama 

Makassar Selatan,dalam menerapkan kebijakan insentif pajak bagi 

UMKM dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan atau Undang-

Undang yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 

kebijakan insentif pajak. 
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5. Responsivitas (responsiveness) 

 Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu. 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aslan, Kepala Seksi 

Pelayanan terkait responsivitas dalam kebijakan insentif pajak di 

tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar. 

“Kita akan merespon dan memberikan edukasi terkait apa yang 

mereka kurang pahami dalam kebijakan insnetif pajak ini, mulai dari 

cara pendaftaran, cara login, dan kelengkapan apa yng diperlukan 

saat mendaftarkan insetif pajak.” 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musa salah satu pemilik 

UMKM di Kota Makassar terkait responsivitas dalam kebijakan insentif 

pajak di tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar. 

“Pegawai disini sangat cepat meerespon kalau ada yang kita tidak 

mengerti tentang insentif pajak ini” 

 Selanjutnya yang dikatakan oleh Bapak Risaldi salah satu pemilik 

UMKM di Kota Makassar terkait responsivitas dalam kebijakan insentif 

pajak di tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar.Selatan 
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“Kalau ada yang kita tidak mengerti, karena maklum saya ini kurang 

faham kasian dengan komputer, pegawainya disini cepat kasih kita 

pemahaman” 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa responsivitas 

dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar.Selatan 

menanggapi keluhan keluhan terkait insetif pajak, mereka 

menjelaskan dengan baik sampai para wajib pajak mengerti dan 

faham tentang tata cara memanfaatkan kebijakan insentif pajak 

tersebut. 

6. Ketepatan (appropriateness) 

 Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan 

kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. 

Apakah kebijakan insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah tepat 

saat pandemi Covid-19. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musa salah satu pemilik 

UMKM di Kota Makassar terkait ketepatan dalam kebijakan insentif 

pajak di tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar. 

“Alhamdulillah, saya rasakan dengan adanya insentif pajak selama 

masa pandemi sangat terbantu, jadi pengeluaransaya masih bisa 

terkontrol dengan baik dan mudah- mudahan insentif pajak ini 

dipepanjang, sampai kondisi ekonomi sudah betul-betul stabil. 
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Selanjutnya yang dikatakan oleh Bapak Risaldi salah satu pemilik 

UMKM di Kota Makassar terkait ketepatan kebijakan insentif pajak di 

tengah Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar.Selatan“ 

Dengan adanya insentif pajak ini kita bisa berhemat karena dana yang 

sebelumnya disisihkan untuk pajak bisa dialokasikan untuk keperluan 

lain. dan kalau bisa ada terus sampai usaha yang dilakukan kembali 

normal seperti dulu”. 

 Beradasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa insnetif pajak 

pajak sangat membantu para pelaku UMKM karena dana yang biasa 

didimpan untuk keperluan pembayaran pajak, bisa dimanfaatkan 

untuk keperluan lain. 

C. Pembahasan 

 Berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut di tentukan oleh 6 

faktor, menurut William N. Dunn (2003: 609) faktor tersebut adalah (1) 

Efektifitas (effectiveness), (2) Efisiensi (efficiency) (3) Kecukupan 

(adequacy) (4) Perataan (equity) (5) Responsivitas (responsiveness) 

dan (6) Ketepatan (appropriateness) 

1. Efektifitas (effectiveness) 

 William N. Dunn menyatakan bahwa, Efektivitas 

(effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative 

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari 

diadakannya tindakan. Efektivitas merupakan suatu tolok ukur yang 
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menggambarkan sejauh mana tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas 

ialah suatu ukuran yang mengungkapkan seberapa jauh (kuantitas, 

kualitas, dan waktu) telah mampu dicapai. 

 Masa Pandemi yang sedang melingkupi negara-negara di 

dunia termasuk di Indonesia ternyata tidak hanya berimbas pada 

sektor kesehatan dan kemanusiaan tetapi juga berdampak besar 

terhadap sektor lainnya seperti halnya sektor perekonomian. 

Berbagai kebijakan pembatasan sosial dan regulasi lainnya yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penekanan penyebaran 

wabah Covid-19 menjadikan adanya penurunan persentase 

pertumbuhan ekonomi akibat adanya penurunan aktivitas bidang 

perekonomian seperti halnya aktivitas jual beli, aktivitas produksi dan 

distribusi bagi para pelaku usaha yang juga turut terdampak 

efektifitasnya dikarenakan pandemi ini.  

 Kondisi ini tampaknya tidak hanya berimplikasi terhadap 

perusahaan besar namun juga hal ini turut menjadi polemik bagi para 

pelaku UMKM (Bandiyono & Utami, 2021). Menanggapi kondisi yang 

tengah berlangsung, pemerintah memberikan perhatiannya 

terhadap UMKM yakni dalam hal ini Menteri Keuangan dalam 

menanggapi kondisi ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK). Salah satu pertimbangan hadirnya PMK 

82/PMK.03/2021 adalah perlu memberikan kebijakan insentif pajak 

bagi setiap WP (Lestari & Abdillah, 2021). Kebijakan ini bertujuan 
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untuk mempercepat pemulihan ekonomi berupa intensif pajak PPh 

21 DTP, PPh final UMKM DTP, bebas PPh 22 impor, pengurangan 

angsuran PPh 25, serta pengembalian pendahuluan PPN (Sari & 

Santoso, 2021) Efektifitas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, sangat menolong 

pelaku wajib pajak dalam hal ini UMKM. Insentif pajak yang 

diberlakukan oleh pemerintah sangat efektif diterapkan oleh 

pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19. Insentif pajak 

merupakan pengurangan atau pembebasan beban pajak yang 

ditanggung oleh pelaku wajib pajak. Insentif pajak sangat 

bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat 

pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan 

berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. 

Kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak bagi UMKM yang 

digadang-gadang oleh pemerintah sebagai kebijakan strategis untuk 

menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid-19 disambut 

baik oleh kalangan pemilik UMKM. 

2. Efisiensi (efficiency) 

 Pandemi Covid - 19 seakan menjadi penghambat masyarakat 

melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan. Roda perekonomian 

menjadi susah tergerak oleh tingkat konsumsi masyarakat yang 

menurun. Berbagai sektor penggerak ekonomi seperti industri, 

perdagangan, pariwisata, sektor formal, dan sektor informal terkena 
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imbasnya. Penurunan konsumsi menyebabkan menurunnya pula 

produksi yang mengakibatkan sejumlah pemutusan hubungan kerja 

oleh UMKM, penurunan upah dan pendapatan pekerja, merosotnya 

omzet UMKM hingga mengalami kebangkrutan. Persoalan tersebut 

membuat banyak UMKM kesulitan dalam melakukan pembayan 

pajak, dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah mebuat 

suatu kebijakan yang disebut dengan insentif pajak. 

 Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5%sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang 

ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajakUMKM tidak 

perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi 

dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau 

pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada 

pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini 

tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup 

menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. 

 KPP Pratama Makassar Selatan, melakukan upaya-upaya 

secara efisien agar program insentif pajak ini dikenal oleh pelaku 

UMKM, seperti mengirim pesan singkat (SMS) dan pesan Whatsapp 

kepada pemilik UMKM mengenai program insentif pajak. Selain itu 

penyebaran melalui sosial media ( Facebook, Instagram dan Twiter). 

Sosialisasi juga dilakukan oleh DJP melaui websitenya. Dengan 

adanya informasi melalui media media tersebut pemilik UMKM bisa 
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mengetahui program insentif pajak. Efektifnya kebijakan insentif 

pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan karena langkah langkah 

efisensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Selatan.  

 Media sosial sangat berperan memberikan 

informasimengenai pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar Selatan Salah satu program yang pernah 

diadaka adalahsosialisasi dengan tema Insentif Pajak terkait Covid-

19 melalui fitur Live di media sosial Instagram, sosialisasi ini diikuti 

oleh sejumlah kalangan UMKM dengan materi yang bersumber dari 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-23/PMK.03/2020 tentang 

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. 

3. Kecukupan (adequacy) 

 Insentif Perpajakan sebagai bagian dari program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) tetap berlanjut di tahun 2021 untuk 

menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 

yang telah berlangsung sejak Maret 2020. Pada awal tahun 2021, 

telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor 

9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK ini sedianya berlaku 

sampai dengan bulan Juni 2021. Peningkatan kembali jumlah kasus 

terinfeksi Covid-19 menjadikan pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan sebagai pengelola fiskal memperpajang pemberian 

insentif perpajakan menjadi sampai dengan bulan Desember 2021. 
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Perpanjangan ini diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021. 

Menurut Pasal 18 dalam PMK ini ditetapkan bahwa Jangka waktu 

pemberian insentif tersebut di atas adalah sampai dengan 31 

Desember 2021 

 Alternatif insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintahdan 

di terapkan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak termasuk KPP 

Pratama Makassar Selatan, sudah sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya 

hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terjadi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak ini 

pada tahun 2019 sebesar 72.34% naik pada tahun 2019 sebesar 

73.59% dari total keseluran jumlah wajib pajak. 

4. Perataan (equity) 

 Pemerataan dalam sebuah kebijakan dapat juga diartikan 

suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari kebijakan tersebut. 

dalam menerapkan kebijakan insentif pajak bagi UMKM dilakukan 

secara adil sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang 

berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kebijakan insentif 

pajak. 

 Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk bangsa 

Indonesia mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Awal pandemi 

angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat 
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hingga mengakibatkan sektor ekonomi terdampak karena 

pengeluaran belanja negara yang meningkat. Sektor pajak pun ikut 

terdampak dikarenakan pendapatan negara yang mengalami 

penurunan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan 

berbagai upaya dalam percepatan pemulihan ekonomi dan 

pembangunan nasional salah satunya yaitu menata ulang sistem 

perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan 

dinamika masa depan yang harus diantisipasi. Salah satunya yakni 

pemberian insentif pajak kepada UMKM. 

 Penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan dari 

sektor UMKM sekitar 50% – 55%. Penerimaan perpajakan akan 

semakin kuat jika insentif pajak dilakukan dengan adil, sehat, efektif, 

dan akuntabel. Insentif pajak merupakan salah satu reformasi di 

bidang perpajakan perlu dilakukan secara adil yaitu yang 

berpenghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dipajaki 

lebih tinggi, dan yang tidak berpenghasilan tidak membayar pajak 

sesuai dengan prinsip gotong royong yaitu yang kuat menanggung 

yang lemah. Sistem pajak sehat yaitu penerimaan pajak 

berkelanjutan dengan jumlah yang optimal untuk mendanai 

pembangunan. Selain sistem pajak yang kuat dan sehat, sistem 

pajak juga harus efektif yang artinya administrasi sederhana, 

pengawasan kuat, dan biaya pemungutan pajak minimal. 
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5. Responsivitas (responsiveness) 

 Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar. Selatan menanggapi keluhan keluhan terkait insetif pajak, 

mereka menjelaskan dengan baik sampai para wajib pajak mengerti 

dan faham tentang tata cara memanfaatkan kebijakaninsentif pajak 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumnetasi di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar. Selatan bahwa 

tata cara mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat 

memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah adalah dengan 

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui 

website www.pajak.go.id. Setelah berada dalam laman tersebut, klik 

menu login dan isi NPWP serta password untuk bisa login ke website 

tersebut. Kemudian pilih menu layanan yang tertera pada kotak 

menu di bagian atas. Pilih menu Konfirmasi Status Wajib Pajak atau 

KSWP. 

 Di bagian kotak "Untuk Keperluan", pilih menu Surat 

Keterangan (PP 23). Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kriteria, 

Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keterangan yang 

dimaksud.Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kriteria dapat 

diterbitkan Surat Keterangan. Pada saat wajib pajak tersebut 



 

54 
 

melakukan transaksi dengan Pemotong atau Pemungut, pajak yang 

muncul saat transaksi tersebut tidak dapat dilakukan pemotongan 

atau pemungutan PPh pada saat pembayaran. Atas PPh yang 

ditanggung pemerintah tersebut Pemotong atau Pemungut wajib 

membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang 

diberi cap atau tulisan "PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH 

EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020". 

 Pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar.Selatan kepada wajib pajak oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya Faktor pelayanan yang baik dari aparat pajak akan 

membuat Wajib Pajak nyaman sehingga Wajib Pajak dengan 

sukarela memenuhi ketentuan perpajakan. Wajib Pajak bersedia 

membayar, melaporkan SPT secara rutin dan sukarela dan 

memanfaatkan insentif pajak ini. 

6. Ketepatan (appropriateness) 

 Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program 

dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. 

Apakah kebijakan insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah tepat 

saat pandemi Covid-19. Beradasarkan hasil wawancara dapat 

dipahami bahwa insnetif pajak pajak sangat membantu para pelaku 

UMKM karena dana yang biasa disimpan untuk keperluan 

pembayaran pajak, bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. 
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Pemberian insentif pajak oleh pemerintah sangat tepat, terutama kepada 

para pelaku UMKM berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia di masa pandemi. Karena, UMKM merupakan salah 

satu sektor yang menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan ekonomi 

nasional akibat pandemi. Dengan adanya insentif pajak, akan 

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan atas 

kewajiban perpajakannya. Selain itu, insentif pajak juga akan meningkatkan 

belanja masyarakat. Hal ini tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi 

Indonesia di masa pandemi. 

 Berdasarkan hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa berhasil atau 

tidaknya insentif pajak tersebut di tentukan oleh 6 faktor, menurut William 

N. Dunn (2003: 609) faktor tersebut adalah (1) Efektifitas (effectiveness), 

(2) Efisiensi (efficiency) (3) Kecukupan (adequacy) (4) Perataan (equity) (5) 

Responsivitas (responsiveness) dan (6) Ketepatan (appropriateness). 

 Insentif pajak yang diterbitkan pada saat Pandemi Covid-19 ini 

dimulai dengan PMK Nomor 23 Tahun 2020 dan terus mengalami revisi 

atau pembaruan. Berturut-turut melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK 

Nomor 86 Tahun 2020, PMK Nomor 110 Tahun 2020, dan yang terbaru 

adalah PMK Nomor 9 Tahun 2021. Salah satu insentif yang diberikan oleh 

pemerintah di dalam peraturan tersebut adalah insentif pajak penghasilan 

final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak dalam kriteria PP 

Nomor 23 Tahun 2018. 
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 Efektifitas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya insentif pajak 

yang diberlakukan oleh pemerintah, sangat menolong pelaku wajib pajak 

dalam hal ini UMKM. Insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah 

sangat efektif diterapkan oleh pemerintah dalam situasi pandemi Covid 19. 

KPP Pratama Makassar Selatan, melakukan upaya-upaya secara efisien 

agar program insentif pajak ini dikenal oleh pelaku UMKM, seperti mengirim 

pesan singkat (SMS) dan pesan Whatsapp kepada pemilik UMKM 

mengenai program insentif pajak. Selain itu penyebaran melalui sosial 

media ( Facebook, Instagram dan Twiter ). Sosialisasi juga dilakukan oleh 

DJP melaui websitenya. Dengan adanya informasi melalui media media 

tersebut pemilik UMKM bisa mengetahui program insentif pajak. 

 Kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang 

diharapkan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terjadi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak ini pada 

tahun 2019 sebesar 72.34% naik pada tahun 2019 sebesar 73.59% dari 

total keseluran jumlah wajib pajak. Kebijakan insentif pajak bagi UMKM 

dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang 

berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kebijakan insentif pajak. 

Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan 

menanggapi keluhan keluhan terkait insetif pajak, mereka menjelaskan 

dengan baik sampai para wajib pajak mengerti dan faham tentang tata cara 

memanfaatkan kebijakan insentif pajak tersebut. Dengan adanyainsentif 

pajak, akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan 
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pelunasan atas kewajiban perpajakannya. Selain itu, insentif pajak juga 

akan meningkatkan belanja masyarakat. Hal ini tentu akan mempercepat 

pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. 

 Berdasarkan penjelasn diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar.Selatan sudah cukup efektif diterapkan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan 

diketahui capaian kebijakan Insentif pajak sudah cukup berhasil 

dimanfaatkan secara optimal sehingga insentif pajak yang 

diberlakukan oleh pemerintah sangat efektif diterapkan oleh 

pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19. 

2. KPP Pratama Makassar Selatan ini juga sudah melakukan upaya 

secara efisien agar program Insentif pajak ini dikenal oleh pelaku 

UMKM. Terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 

memanfaatkan insentif pajak ini pada tahun 2019 sebesar 72.34% 

naik pada tahun 2019 sebesar 73.59% dari total keseluran jumlah 

wajib pajak. Salah satu faktor yang membuat insentif pajak ini cukup 

berhasil karena dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan atau 

Undang-Undang yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah 

terkait kebijakan Insentif pajak. 

3. Selain itu juga KPP Pratama Makassar Selatan ini menanggapi 

keluhan-keluhan terkait insentif pajaknya sehingga mereka 

menjelaskan dengan baik sampai para wajib pajak mengerti dan 

paham tentang tata cara memanfaatkan kebijakan insentif pajak 

tersebut. 

 



 

59 
 

B. Saran 

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data berupa wawancara terhadap 3 informan. Dalam penlitian ini 

penulis kurang mendapatkan informasi karena wawancara yang 

dilakukan hanya terhadap 3 informan, sehingga informasi yang 

diberikan oleh informan sangat terbatas. Oleh karena itu penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan informasi 

mengenai dinamika pemberian insentif pajak pada KPP Pratama 

Makassar Selatan . Oleh karenanya penulis berharap agarpenelitian 

selanjutnya dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh informasi 

yang lebih akurat mengenai dinamika pemberian insentif pajak pada 

KPP Pratama Makassar Selatandimasa pandemi Covid-19. 

2. KPP Pratama Makassar Selatan ini perlu melakukan lebih giat lagi 

mensosialisasikan informasi berupa kebijakan yang diberikan oleh 

pemerintah selama pandemi Covid-19 dengan begitu wajib pajak 

sepenuhnya tetap melaksanakan kewajibannya membayar pajak. 
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LAMPIRAN 1 

 
Hasil Wawancara pemilik UMKM 1 

 

No Pertanyaan Jawaban 

 
1 

Selamat Siang Pak, 
maaf mengganggu 
waktunya sebentar 

 
Iya, Selamat siang 

 
2 

Apakah bapak, pelaku 
UMKM dan apa nama 
UMKM yang dikelola 

Iya, nama usaha yang sedang saya kelola 
CV Grafika Musa 

 
3 

Apakah UMKM yang 
bapak kelola terimbas 
dengan adanya 
pandemi Covid 19 

 
Iya saat adanya covid 19, orderan turun 
jadi pendapatan sangat kurang 

 
 

4 

Dengan adanya 
pandemi Covid-19, 
apakah bapak merasa 
berat dalam 
membayar pajak 

 
Iya jujur sangat berat dirasa, tapi mau mi di 
apa na sudah kewajiban ta sebagai warga 
negara membayar pajak. 

 
 

5 

Apakah saya boleh, 
bertanya atau 
wawancara mengenai 
pemberian insentif 
pajak dari pemerintah 
saat pandemi Covid- 
19 

 
 

Iya, bisa 

 
 

6 

Apakah bapak 
mengetahui insentif 
pajak yang diberikan 
oleh pemerintah, dan 
melalui media apa 
bapak mengetahuinya 

 
 

Iya kami ketahui dari rekan bisnis, internet 
dan WA 

 
 

7 

Dengan adanya 
insentif pajak yang 
diberikan pemerintah, 
apakah bapak merasa 
terbantu 

 

Saya kira, kita sangat terbantu, karna 
pajak kita ditanggung pemerintah. 

 
 

8 

Apa ada kendala 
dalam memanfaatkan 
insentif pajak yang 
diberikan oleh 
pemerintah 

Kendalanya ya, ada, yakni tidak ada 
sosialisasi yang dilakukan kantor pajak 
secara langsung, jadi kita juga bigung 
bagaimana itu cara caranya. 

9 
Apa saran bapak 
terhadap pemerintah 

Alhamdulillah, saya rasakan dengan 
adanya insentif pajak selama  masa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 mengenai insentif pandemi sangat terbantu, jadi pengeluaran 

pajak ini  saya masih bisa terkontrol dengan baik 
  dan mudah-mudahan insentif pajak ini 
  dipepanjang, sampai kondisi ekonomi 
  sudah betul-betul stabil. 

 

 

Hasil Wawancara dengan pelaku UMKM 2 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 
1 

Selamat Siang Pak, 
maaf mengganggu 
waktunya sebentar 

 
Selamat siang, iya kenapa dek 

 
2 

Apakah bapak, pelaku 
UMKM dan apa nama 
UMKM yang dikelola 

Iya saya punya 
Risaldi Jaya 

UMKM namanya UD 

 
 

3 

 
Apakah UMKM yang 
bapak kelola terimbas 
dengan adanya 
pandemi Covid-19 

Iya, covid 19 sudah kurang pembeli karena 
ada PPKM, sehingga banyak orang takut 
keluar melakukan aktivitas, seperti aktivita 
berbelanja keperluan rumah, 
bahan bangunan dll, ini membuat 
pendapatan kita berkurang. 

 
 

4 

Dengan adanya 
pandemi Covid-19, 

apakah bapak merasa 
berat dalam membayar 
pajak 

 
 

Iya, berat 

 
 

5 

Apakah saya boleh, 
bertanya atau 
wawancara mengenai 
pemberian insentif 
pajak dari pemerintah 
saat pandemi Covid-19 

 
 

Iya, bisa 

 
 

6 

Apakah bapak 
mengetahui insentif 
pajak yang diberikan 
oleh pemerintah, dan 
melalui media apa 
bapak mengetahuinya 

 
Iya kami ketahui dari rekan bisnis, adajuga 
keluarga yang punya usaha samadengan 
saya, dan dari anak saya yang melihat di 
internet. Ada juga dari SMS 

 
 

7 

Dengan adanya 
insentif pajak yang 
diberikan pemerintah, 
apakah bapak merasa 
terbantu 

 
Sangat terbantu dek, karena tidak dipikir mi 
lagi mengenai pembayaran pajak ta, 
karena di tanggung mi sama pemerintah 

8 
Apa 
dalam 

ada kendala 
memanfaatkan 

Tidak ada pemberitahuan secara 
langsung, jadi kita ini yang kurang faham 



 
 
 
 
 
 

 
 insentif pajak yang 

diberikan oleh 
pemerintah 

internet dsb, tidak terlalu faham mi ki 
bagaimana proses prosenya. 

 
9 

Apa saran bapak 
terhadap pemerintah 
mengenai insentifpajak 
ini 

Mudah-mudahan insentif pajak ini 
diperpanjang dan kalau bisa ada terus 
sampai usaha yang dilakukan kembali 
normal seperti dulu. 

 

 

Wawancara dengan Seksi Pelayanan 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 
1 

Selamat Siang Pak, 
maaf mengganggu 
waktunya sebentar 

 
Iya, Silahkan duduk dek 

 
2 

Apakah, saya bisa 
bertanta  mengenai 
kebijakan insentif 
pajak 

 
Iya, bisa. 

 
 
 

3 

 
 

Bagaimana para pelaku 
UMKM menanggapi 
program insentif pajakini. 

Ya… dengan adanya insentif pajak ini saya 
rasa UMKM merasa sangat terbantu, 
kenapa saya katakan demikian, karena 
pihak UMKM tidak perlu lagi melakukan 
setoran pajak. Apalagi program insentif 
pajak ini diperpanjang lagi. Tapi masih ada 
UMKM yang tidak memamfaatkan program 
insentif pajak ini 

 
 

 
4 

 
Bagaimana cara yang 
dilakukan KPP 
Pratama Makassar 
Selatan, agar program 
insentif pajak ini 
dimanfaatkan oleh 
pe;aku UMKM 

Kita dari KPP Pratama Makassar Selatan, 
sudah melakukan upaya-upaya agar 
program insentif pajak ini dikenal oleh 
pelaku UMKM, seperti kita kirim pesan ke 
no WA dan SMS, melalui media sosial juga 
sudah kami lakukan, seperti di facebook, 
Instagram, Twiter, dll. Selain itu melalui 
website DJP juga sudah dilakukan 
sosialisasi. 

 
 

5 

Sosialisasi sudah 
banyak dilakukan. 
Apakah ini memliki 
dampak 

Kalau berbicara dampak, sejak 
dikeluarkannya peraturan menenai insentip 
pajak tertanggal 27 April 2020, kita bisa liat 
sudah banyak UMKM yang melaporkan 
pajaknya. 

 
6 

Apakah insentif pajak, 
berlaku untuk semua 
kalangan UMKM 

Iya, semua UMKM bisa memanfaatkan 
program insentif pajak ini, tidak ada 
pengecualian. 

7 
Apakah  pemberian 
insentif pajak ini 

Bisa dikatan iya, karena jika kita melihat 
data kepatuhan jumlah wajib UMKM 



 
 
 
 
 
 
 

 
 selama pandemic 

Covid-19, sudah 
sesuai dengan apa 
yang diharapkan oleh 
KPP Pratama 
Makassar selatan 

dalam melaporkan pajaknya selama 
pandemic coviid 19 selalu berada di atas 
angka 70 % 

 
 

8 

Jika ada wajib pajak 
yang kurang paham 
mengenai insentif pajak 
ini, bagaimana pihak 
KPP Pratama 
Makassar selatan 
menjelaskannya,? 

Kita akan merespon dan memberikan 
edukasi terkait apa yang mereka kurang 
pahami dalam kebijakan insnetif pajak ini, 
mulai dari cara pendaftaran, cara login, dan 
kelengkapan apa yng diperlukan saat 
mendaftarkan insetif pajak. 

9 
Baik pak, terima kasih 
atas waktunya. 

Iya, sama sama dek. 
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