
 

 

 

Pajak Bali Gandeng Happy Salma Dan Amir Hamzah Gemakan 

Program Pengungkapan Sukarela 
 

Denpasar, 25 Maret 2022 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) 

mengadakan kegiatan kampanye simpatik berlabel Spectaxcular Tahun 2022 yang bertajuk 

”Bersama Pajak Pulihkan Ekonomi” secara daring di Aula Kanwil DJP Bali, hari ini, Jum’at 

(25/03/2022). Adapun tema yang dikampanyekan yaitu pelaporan SPT Tahunan dan Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS). 

 Untuk menarik minat masyarakat lebih luas, Kanwil DJP Bali mengundang Aktris cantik 

Happy Salma dan pengusaha muda pemilik Cellular World dan beberapa perusahaan lainnya Amir 

Hamzah sebagai narasumber gelar wicara Spectaxcular Tahun 2022. 

 Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali Ida 

Ernawati dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi 

terkontraksi -2,07%, jauh di bawah ekspektasi APBN 5,3%. Penerimaan pajak melemah hingga 

hanya mencapai 8,33% PDB di bawah kondisi rata-rata dalam lima tahun terakhir di angka 10,2%, 

sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam. Meskipun demikian Direktorat Jenderal Pajak 

dapat mencapai target penerimaan pajak di tahun 2021. 

 Gelar wicara ini dimoderatori oleh I Gusti Nyoman Sanjaya selaku Kepala Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi  III KPP Pratama Denpasar Timur. Dalam gelar wicara ini, Belis 

Siswanto Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJP Bali menyampaikan bahwa sudah ada 441 

wajib pajak di Bali yang memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) ini. 

”PPS ini memiliki tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, mempercepat 

pemulihan ekonomi pasca covid.  Dan PPS kali ini secara sistem lebih baik, asas kesederhanaan 

ditingkatkan, kepastian hukumnya juga ditingkatkan, dan kemanfaatannya digunakan sebesar-

besarnya untuk kemanfaatan rakyat Indonesia,” ujar Belis 

Pada kesempatan ini Belis juga mengajak seluruh wajib pajak untuk segera manfaatkan 

program PPS yang berakhir pada 30 Juni 2022. 

”Negara kita ini baik sekali, memberikan kesempatan kami sebagai wajib pajak untuk 

memperbaiki yang dulunya belum benar, memberikan pengampunan, dan untuk PPS ini mungkin 

kesempatan kita untuk mengungkapan lagi yang dulu waktu tax amnesti tidak sempat kita 

ungkapkan,” ujar Amir Hamzah.  

Happy Salma juga menyetujui Amir Hamzah bahwa kita harus bersyukur di Indonesia ini 

ada komunikasi dua arah yang selalu siap membantu wajib pajak. Di luar negeri kalau 

dibandingkan pajaknya jauh lebih besar daripada disini. 

”Saya mengajak siapapun untuk memanfaatkan program ini, kalau tidak sekarang kapan 

lagi, kita selalu menginginkan bangsa ini maju, bangsa kita hebat, semua itu tidak bisa terjadi 

apabila kita tidak ikut andil dalam proses itu,” ungkap Happy Salma. 

”Menganggap kami sebagai patriot bangsa itu sesuatu sekali bagi kami para pengusaha, 

berarti ada pengakuan dari negara bahwa kita dirasa membantu mendukung program pemerintah, 

membantu Indonesia maju, semoga kontribusi kita dapat membantu Indonesia menjadi Indonesia 

yang lebih Maju,” ujar Amir Hamzah di akhir acara 

Sebelum menutup acara gelar wicara ini, Nyoman Sanjaya selaku moderator 

mengingatkan kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi 

sebelum akhir bulan Maret Tahun 2022. 

Nomor: SP- 2/WPJ.17/2022 



 

 

Di puncak acara ini juga diumumkan para pemenang lomba reels challenge PPS dan SPT 

Tahunan pemeriah Spectaxcular 2022 dan pembagian doorprize kepada peserta yang hadir 

melalui zoom. 

 

#PajakKuatIndonesiaMaju 
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