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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menghasilkan 

kesimpulan perencanaan komunikasi Humas Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Riau dan Kepri dilaksanakan melalui beberapa indikator 

perencanaan komunikasi antara lain penemuan fakta, perencanaan, 

komunikasi, dan evaluasi. Penemuan fakta yang dilakukan Humas Kanwil 

DJP Riau dan Kepri yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajak, sistem pembayaran pajak yang dilakukan sangat lama dan prosedur 

pembayarannya yang ribet.Penemuan fakta ini dilakukan berdasarkan survei 

langsung kelapangan di tiap satuan-satuan kerja Kanwil DJP Riau dan Kepri.  

Selanjutnya perencanaan, perencanaan yang dilakukan Humas Kanwil 

DJP Riau dan Kepri, yaitu Humas melakukan sosialisasi secara langsung dan 

sosialisasi secara tidak langsung. Kemudian yang menjadi target atau sasaran 

dari perencanaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Riau dan Kepri adalah Para 

Wajib Pajak terdaftar, calon Wajib Pajak, dan Wajib Pajak yang belum paham 

tentang Program E-Billing.  

Kemudian komunikasi,  komunikasi yang dilakukan Humas Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri yaitu komunikasi secara 

langsung yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan, memberikan 

suatu kegiatan bimbingan teknis dan penyuluhan. Sedangkan komunikasi 

tidak langsung menggunakan media dengan membuat iklan di media cetak, 

dan talkshow atau dialog interaktif di media televisi maupun radio.. 

Evaluasi dalam perencanaan komunikasi Humas Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

tersebut dilakukan pertiga bulan setiap tahunnya. Tujuan evaluasi ini untuk 

mengetahui kekurangan dalam perencanaan komunikasi dalam 

mensosialisasikan Program E-Billing kepada Wajib Pajak dan ditindak lanjuti 

pada masa mendatang. 
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Hasil Penelitian ini telah sesuai dengan teori yang penulis gunakan 

pada penelitian ini yaitu Model Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat direkomendasikan dan 

menjadi bahan masukan dalam Perencanaan Komunikasi Humas Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri yaitu : 

1. Melaksanakan perencanaan komunikasi sesuai dengan indikator-indikator 

perencanaan komunikasi yaitu penemuan fakta, perencanaan, komunikasi, 

dan evaluasi.  

2. Pada beberapa indikator yang belum optimal seperti masih adanya wajib 

pajak yang belum mengerti tentang e-billing setelah dilakukannya 

sosialisasi, kemudian dilaksanakan agar dilakukan pembenahan dan 

dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya.  

3. Diperlukan Koordinasi maksimal dari Humas Kanwil DJP Riau dan Kepri 

dalam mensosialisasikan Program e-billing kepada wajib pajak dengan 

memberikan sosialisasi yang lebih efektif lagi.  

 

 

 

 


