
 

 

 

 

PERLUAS JANGKAUAN EDUKASI, LTO LAKUKAN IG LIVE 

 

Jakarta, 21 Juni 2021 – Dalam rangka memperluas jangkauan edukasi perpajakan Tim 

Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mengadakan IG Live Bincang Pajak Asik: 

Edukasi dan Administrasi Perpajakan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Dengan menggunakan 

saluran media sosial instagram serta ditambah dengan saluran pertemuan daring zoom 

meeting, acara berlangsung pada hari Senin 21 Juni 2021 selama 2 jam dari jam 09.00-11.00.  

Acara dipandu oleh Suci Zulyan Safitri dan dibuka oleh Fungsional Penyuluh Madya Kanwil 

DJP Wajib Pajak Besar Didy Supriadi. Narasumber lainnya yang ikut serta dalam acara ini 

adalah Muhammad Rifán serta Nyoman Asri Hapsari. Para narasumber melakukan bincang-

bincang secara langsung dengan audience di instagram maupun peserta zoom meeting 

mengenai administrasi serta hal-hal yang terkait dengan pelayanan yang dilakukan di Kanwil 

DJP Wajib Pajak Besar. 

Dalam pembukaan acara, Didy menyatakan bahwa acara ini merupakan upaya pengenalan 

lebih luas bagi masyarakat khususnya wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak 

Besar bahwa telah ada Fungsional Penyuluh Pajak yang akan lebih sering berinteraksi 

dengan wajib pajak dalam hal konsultasi dan edukasi. Didy juga berharap bahwa acara ini 

dapat meningkatkan kepatuhan dalam berbagai proses bisnis pemenuhan kewajiban 

perpajakan baik pengawasan, pemeriksaan, penagihan ataupun hal lainnya. 

Selanjutnya Rifan memberikan penjelasan singkat mengenai administrasi serta prosedur-

prosedur yang terkait pelayanan wajib pajak yang dilakukan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 

yang disambung dengan sesi bincang-bincang. Sesi bincang-bincang berupa tanya jawab 

secara langsung antara narasumber dan peserta berlangsung sampai sesi habis. Terdapat 

12 pertanyaan wajib pajak yang didiskusikan selama bincang-bincang tersebut. 

Acara mendapatkan apresiasi yang luas dari para wajib pajak, tercatat 100 peserta memenuhi 

saluran zoom meeting yang disediakan. 

 

 

#PajakKitaUntukKita 

#PajakuntukVaksinKita 

#PajakKuatIndonesiaMaju 
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Narahubung Media: 
 

Dody Herawan 
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 

 
021-22775100 
p2humaslto@pajak.go.id  
Twitter @Kanwil_LTO 
Instagram @Kanwil_LTO  
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