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JAKARTA - Sebagai warga negara Indonesia, apakah anda sudah mengetahui
nilai penting bayar pajak online untuk keberlangsungan ekonomi? Atau anda
termasuk orang yang apatis terhadap persoalan pajak. Atau anda termasuk
orang yang rajin dan taat bayar pajak karena tahu nilai pentingnya.
Sudah tentu akan ada dua tipe pemikiran demikian jika mengenai pajak. Ada

yang type apatis dan menganggap pajak hanya menguras harta masyarakat, dan
ada yang berpikir bahwa bayar dan setor pajak online adalah perilaku
menyelamatkan ekonomi negara.
Tapi, tetap saja anda harus memahami memang seberapa besar pengaruh pajak
terhadap keberlangsungan perekonomian. Dengan mengetahui hal tersebut,
akan menambah motivasi dan ketaatan bayar pajak online.
Anda tentunya akan merasa malas melakukan sesuatu hal yang tidak anda
ketahui manfaat dan efeknya bukan. Jadi, perlu didalami dan dipelajari terlebih
dahulu agar kita bisa menginternalisasi keharusan dalam membayar pajak online.
Karena anda para pelaku usaha juga termasuk publik yang mendapat
keuntungan dari retribusi pajak.
Bahkan bagi warga negara, bayar pajak online adalah suatu kewajiban karena
pentingnya peran pajak bagi kemajuan ekonomi makro dan pengadaan
pembangunan. Bahkan ada dasar hukumnya jika seseorang melanggar aturan
mengenai pembayaran pajak.
Lalu, apa saja nilai penting bayar pajak online untuk kemajuan ekonomi dan
pemerataan sosial di negara.
1. Bisa ikut program pemerataan ekonomi negara
Tahukah anda, negara kita memiliki 250 juta jiwa yang tersebar di berbagai
pulau. Sudah tentu kondisi setiap daerah juga berbeda dan perlu pembangunan
yang sama. Karena itu, perlu gotong royong dalam mewujudkan pembangunan
yang seimbang untuk seluruh masyarakat.
Jadi, bagi anda khususnya para pebisnis pajak merupakan investasi anda untuk
mendukung akses pembangunan. Agar semua orang bisa dengan mudah
mengakses kemajuan dan perkembangan yang adil dan merasakan sistem yang
modern.
Misal, dengan pemerataan pembangunan maka akses perdagangan lebih mudah
dan semua orang di berbagai daerah bisa menjangkau produk industri bisnis.
Jadi, pajak bisa memiliki andil dalam membangun ekonomi dan secara tidak
langsung memperluas jangkaun pasar anda.
Untuk itu, kesadaran dalam bayar pajak online itu memiliki impact yang luas dan
memiliki efek timbal balik. Tanpa pajak, usaha anda akan kesulitan dalam
berkembang karena akses perdagangan terbatas dan belum banyak media
distribusinya.
Sehingga, upaya bayar pajak online dan taat juga salah satu kontribusi dalam
memperlancar usaha anda kedepannya bukan. Bisa bernilai investasi jangka
panjang, serta bernilai patriotisme karena yang diuntungkan banyak orang
dengan skala negara.
2. Bisa mengangkat pendapatan negara
Kenapa sih perihal bayar pajak online harus dibahas sejauh ini? Karena kita
hidup dalam sistem yang mempengaruhi banyak orang. Sehingga, satu aspek
saja sangat berpengaruh dalam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.

Bayangkan jika tidak ada sistem pajak yang mana iuran wajib dari masyarakat
maka negara akan mengalami ketimpangan. Pajak dari kita bisa dipergunakan
pemerintah untuk memutar kembali dananya. Dibangunnya usaha milik negara,
membangun infrastruktur agar akses kehidupan lebih mudah dijangkau.
Semua kalangan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan perputaran
ekonomi berjalan. Otomatis ekonomi bergerak, pendanaan juga bergerak sampai
pada wilayah yang sulit mengakses pusat kota sebagai penggerak pun akan
semakin mudah. Satu lagi perspektif ekonomi makro sangat membantu
keberlangsungan orang. Banyak mengurangi beban hidup mereka dengan
peluang berkembangnya ekonomi karena digerakkan dan didukung para pelaku
usaha.
Selain itu, anda yang menyadari pentingnya membayar pajak online akan
membantu negara menghadapi krisis akibat defisit sistem keuangannya. Apalagi
jika memikirkan bahwa pendapatan negara berat jika mengandalkan utang maka
rakyat harus ikut menanggungnya bukan. Untuk meminimalisir hal demikian,
maka harus bekerja sama dengan masyarakat agar pembangunan dan
pemerataan tetap berjalan dengan menekan utang.
Hal ini memang perlu dipikirkan bersama, karena imbasnya bisa ke berbagai
sektor terlebih sektor ekonomi adalah hal yang krusial bagi kehidupan
masyarakat. Persoalan seperti ini memang perlu mendapatkan perhatian dan
kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri. Karena berbicara soal ekonomi
tidak hanya berbicara soal satu dua orang saja. Karena jika satu orang yang kaya
maka akan banyak orang yang kesenjangan dan memunculkan kriminalitas yang
tinggi.
Jadi, jika anda taat bayar pajak anda akan mengikuti pemerataan ekonomi dan
mampu berkontribusi dalam menyelamatkan ekonomi negara. Hal ini
mengingatkan pada sebuah pepatah mengatakan bahwa daripada sibuk
mengutuk kegelapan, maka cobalah menjadi setitik cahaya namun menyinari.
Lalu, jangan lupa mempelajari syarat dan ketentuan serta teknis bagi anda yang
memiliki usaha otomatis sudah menjadi pihak wajib pajak. Anda bisa datang ke
kantor pajak terdekat, atau bahkan dimudahkan dengan adanya website resmi
untuk mengetahui syarat dan ketentuan bayar pajak online.
Saat ini sudah sangat mudah, serta tidak perlu melakukan effort yang tinggi,
gunakan saja media digital untuk mempermudah pengurusan. Jadi seharusnya
juga tak perlu ada alasan lagi untuk kita menolak membayarkan pajak,
khususnya pajak dari bisnis yang dijalankan. Ketika nantinya pajak itu diwujudkan
dalam bentuk fasilitas umum, kita pun yang akan merasakannya.
Rekomendasi Aplikasi untuk Memudahkan Bayar Pajak Online Terbaik
Klikpajak by Mekari merupakan platform berbasis website untuk lapor, kelola, dan
melakukan pembayaran pajak secara daring untuk wajib pajak badan maupun
pribadi.
Sebagai salah satu PJAP mitra resmi dari DJP, Klikpajak by Mekari berkomitmen
untuk memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak untuk melakukan
pelaporan pajak dengan mudah, aman, dan terpercaya, apalagi di masa lapor
SPT tahunan ini.

Sejak 2018, Klikpajak by Mekari telah membantu sekitar 50,000 pemilik bisnis di
Indonesia dalam pengelolaan pajak melalui fitur seperti e-filing, e-billing, e-faktur,
dan e-bupot yang diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan
pembaruan dari DJP. Dengan adanya pandemi saat ini, Klikpajak by Mekari
menjadi solusi yang relevan dan alternatif yang tepat bagi wajib pajak untuk taat
lapor SPT tahunan secara tepat waktu tanpa perlu cemas tatap muka.
Kemudahan yang Diberikan
Beberapa kemudahan yang dihadirkan Klikpajak by Mekari untuk wajib pajak
badan dalam mengelola perpajakan dengan lebih efektif dan efisien, antara lain:
1. Penerapan teknologi berbasis cloud yang terintegrasi
Dengan teknologi cloud, wajib pajak bisa langsung melaporkan SPT dengan
mudah dan seluruh dokumen langsung tersimpan dalam fitur arsip pajak. Hal ini
akan memudahkan wajib pajak badan untuk mengelola dokumen perpajakan,
sehingga saat waktunya lapor SPT Tahunan tidak lagi mencari dokumen yang
tercecer.
2. Fitur - fitur yang sesuai dengan sistem dari DJP
Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak by Mekari memastikan selalu comply dengan
pembaruan fitur sesuai dengan sistem yang diterapkan DJP. Fitur - fitur yang
dimiliki oleh Klikpajak antara lain e-filing, e-faktur 3.0, e-bupot, dan e-billing
terbaru yang membantu wajib pajak badan membuat kode billing dan melakukan
pembayaran billing secara langsung melalui Virtual Account dari bank terpilih
yang telah terintegrasi dengan Klikpajak.
3. Keamanan data wajib pajak
Klikpajak by Mekari memastikan database wajib pajak badan tersimpan secara
aman dan terpusat, didukung oleh sertifikasi ISO 27001 yang menjamin standar
keamanan sistem teknologi informasi.
Wajib pajak badan bisa menggunakan fitur - fitur yang ada di platform Klikpajak
by Mekari dengan menggunakan paket Starter mulai dari Rp 0,-. Untuk mulai
berlangganan dan mendapatkan informasi serta tutorial penggunaan fitur
Klikpajak secara komprehensif dapat diakses pada situs KlikPajak. (***)

