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A. Salam dari Ibu Ani 

Ibu Yuliani telah berusia 60 tahun dan hidup sangat bersahaja, beliau tak pernah lelah bekerja
sangat tekun dan sabar.



How? 

Seorang ibu yang setiap hari bekerja mengolah tanah liat (lempung) dengan memadatkan dan membentuk menjadi
bata, kemudian menghaluskan, mengeringkan dan pada akhir membakarnya di atas perapian.

Tanah-tanah lempung itu di ambil dari tebing Bukit Pagerukir yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari kediamannya. 
Pekerjaan tersebut dilakukan dalam satu siklus selama 20 hari. Bata-bata merah itu dijual Ibu Yuliani ke Purwantoro, 
ke kota Ponorogo, ke Pudak ataupun ke Slahung.



Ibu Ani dengan kesadarannya sendiri melakukan
pembayaran dan pelaporan pajak di KPP Ponorogo

Saya membayar pajak adalah
bagian dari kewajiban saya untuk
mengembalikan apa-apa yang 
menjadi hak ibu pertiwi. Saya dan 
keluarga saya dapat hidup karena
kekayaan alam yang dapat saya
olah. Sudah sepantasanya sebagian
kecil hasil yang saya dapat ini, saya
kembalikan kepada yang punya". 

MARCH 23, 2019



Viral Seorang Pria Asal Ponorogo Bayar Pajak Pakai
Uang Receh, Minta Agar Jangan Dikorupsi

Nursam Romdoni, pedagang mainan dan aksesoris wanita asal Kelurahan
Kertosari, Kecamatan Ponogoro, Kabupaten Ponorogo membayar pajak
mobil dengan uang koin yang dikumpulkan dalam setahun.

1. Who we are? (identity)

Bagaimana dengan “tax 
morale” kalangan elite?



B. Salam dari Daffa, Farrel, Raphael, dkk

Saya



Apa yang kita wariskan
kepada mereka?

B. Salam dari Daffa, 
Farrel, dkk



C. Salam dari Boris
Boris Johnson 
officially announced 
his resignation as 
Prime Minister of the 
United Kingdom and 
expressed regret at 
"giving up the best job 
in the world." 

7 July 2022

Sajid Javid, ex Chancellor 
of the Exchequer and 
health and social care 
secretary, ….

“the problem starts at 
the top”



Apa yang 
dibicarakan calon
pengganti Boris?



D Salam dari James Webb  

Saya NASA's James Webb 
Telescope, 1 million miles 
from Earth, gives deepest-
ever look at universe. 

It is giving humanity its 
deepest look ever into the 
farthest reaches of the 
universe.



Apa yang dibicarakan manusia di universe?

Christian Adams
@adamstoon

Evening 
Standard

Tuesday, 12 July 
2022



Kenapa kepemimpinan politik di negara-
negara maju, sibuk membicarakan pajak? 

Bagaimana dengan Indonesia? 

Karena mereka percaya pajak adalah biaya
peradaban, dan karenanya, menjadikan pajak
sebagai pilar utama kebangsaan.



Salam dari Boris

PAJAK




