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Ringkasan Eksekutif 

Tax Revenue Administration Modernization and Policy Improvement in Local Governments 

(TRAMPIL) atau Modernisasi Administrasi Penerimaan Pajak dan Peningkatan Kebijakan di 

Pemerintah Daerah dirancang untuk mendukung penguatan administrasi penerimaan pajak di 

Indonesia baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah serta untuk berbagi pengetahuan dari 

beberapa Pemerintah Daerah untuk memperlihatkan potensinya dalam meningkatkan 

pendapatan Pajak Daerah. 

Salah satu hasil luaran dari TRAMPIL adalah mengenai struktur Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Administrasi Perpajakan Daerah, yang akan digunakan oleh Pemerintah Pusat (baik 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan maupun pemangku 

kepentingan terkait lainnya di Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah (baik OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah maupun pemangku kepentingan terkait lainnya di Pemerintah 

Daerah) sebagai manual yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengkaji dan 

menyesuaikan struktur organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah berdasarkan fungsi. 

Pada program TRAMPIL ini, terdapat 4 (empat) OPD Administrasi Perpajakan Daerah yang 

berpartisipasi, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta, Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Badung, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Bandung. 

Berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku, rancang struktur organisasi untuk  OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah setidaknya mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, Permendagri No. 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi 

Pengawas, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Permendagri No. 5 Tahun 

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. 

Sesuai dengan peraturan dan regulasi di atas, OPD Administrasi Perpajakan Daerah merupakan 

rumpun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik di level Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah, terdapat dua (2) kategori Administrasi Perpajakan Daerah, yaitu: 

i. Menjadi bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik di level 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 
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ii. Menjadi unit Badan Pendapatan Daerah tersendiri baik di level Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota. 

Dalam membangun struktur organisasi, tidak hanya peraturan dan regulasi sebagai kriteria 

penting, namun juga terkait kriteria lainnya yaitu strategi dan tantangan organisasi. 

Berdasarkan kajian di TRAMPIL, terhadap 4 (empat) OPD Administrasi Perpajakan Daerah, 

strategi utama akan terfokus dalam memperkuat basis data, dan sistem teknologi informasi 

(TI), meningkatkan kapabilitas fungsi perpajakan terutama dalam hal penilaian objek pajak, 

penagihan dan pemeriksaan, dan secara bersamaan meningkatkan tata kelola organisasi dan 

akses dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan secara 

sukarela. Untuk menjalankan hal-hal ini, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM), 

pengelolaan SDM dan pembangunan budaya kerja. 

Berdasarkan praktik umum, organisasi Administrasi Perpajakan umumnya distrukturkan 

berdasarkan fungsi pajak dibandingkan jenis pajak. Struktur berdasarkan fungsi memberi 

manfaat dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas Administrasi Perpajakan Daerah. 

Beberapa usulan terkait dengan rancang struktur organisasi OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah: 

1. Usulan rancang struktur OPD Administrasi Perpajakan Daerah terdiri atas dua kategori 

utama, yaitu: 

a. Unit Sebagai Bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

i. Struktur organisasi untuk tipe A (enam bidang) dan tipe B (lima bidang) 

ii. Struktur organisasi untuk tipe C (empat bidang) 

b. Usulan Struktur Organisasi dengan Unit Tersendiri Badan Pendapatan Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

i. Struktur organisasi untuk tipe A (empat bidang) 

ii. Struktur organisasi untuk tipe B (tiga bidang) 

2. Berdasarkan kajian, dengan kendala-kendala yang dimiliki oleh masing-masing OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah, penerapan struktur organisasi memerlukan waktu dan 

strategi transisi. Sebagai prinsip dasar dalam transisi adalah program terkait transisi tidak 

menimbulkan atau meminimalkan dampak terhadap operasional OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah yang ada saat ini. 
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3. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

terkait dengan struktur dan kepegawaian (BKPSDM, BKD, dan ORB) di bawah arahan dan 

pengawasan dari Kepala Pemerintah Daerah/Sekretariat Daerah/Asisten Perekonomian 

Pemerintah Daerah, dan juga panduan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, 

KemenPAN–RB, BKN, dan DJPK–Kementerian Keuangan).  
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1 Latar Belakang 

1.1 Tentang TRAMPIL 

Tax Revenue Administration Modernization and Policy Improvement in Local Governments 

(TRAMPIL) atau Modernisasi Administrasi Penerimaan Pajak dan Peningkatan Kebijakan di 

Pemerintah Daerah dirancang untuk mendukung penguatan administrasi penerimaan pajak di 

Indonesia baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah serta untuk berbagi pengetahuan dari 

beberapa Pemerintah Daerah yang membutuhkan bantuan untuk memperlihatkan potensinya 

dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. 

TRAMPIL memiliki dua elemen utama: 

i. Elemen pertama, pada tingkat nasional, TRAMPIL mendukung Pemerintah Pusat 

dalam memperbaiki kerangka kerja regulasi/peraturan terkait dengan mobilisasi 

pendapatan daerah dan membangun kapasitas dalam menerapkan sistem dan kerangka 

kerja yang baru, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

sebagai Instansi  yang melakukan penyusunan kebijakan nasional dan bimbingan teknis 

di bidang perpajakan daerah.  

ii. Elemen kedua fokus kepada dukungan di tingkat lokal, di mana TRAMPIL membantu 

Pemerintah Daerah dalam memobilisasi pendapatan Pajak Daerah dengan membantu 

transformasi kelembagaan dan sistem Local Tax Administration (Administrasi 

Perpajakan Daerah atau APD) di Pemerintah Daerah terpilih. Diharapkan bahwa 

elemen TRAMPIL kedua ini akan dapat mengubah APD menjadi APD yang modern, 

efisien, dan kredibel dengan peningkatan kualitas layanan untuk mempromosikan 

program kepatuhan sukarela pembayar pajak. 

1.2 Pentingnya Struktur Organisasi di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

Struktur organisasi berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan strategi 

organisasi, dan mendorong kinerja organisasi. Struktur organisasi juga dapat berperan penting 

sebagai enabler pengelolaan perubahan dan budaya organisasi. 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola atau jaringan hubungan yang ada di antara 

berbagai posisi yang dibangun dengan menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan 

aspek-aspek penting seperti strategi, peraturan, kontrol, spesialisasi, dan kesiapan SDM. 
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Menurut ahli manajemen Peter Drucker, struktur organisasi adalah sarana yang sangat 

diperlukan, dan struktur yang tepat akan membantu kinerja, dan juga sebaliknya, bila 

menerapkan struktur yang kurang tepat akan tidak mendukung tujuan dan kinerja organisasi. 

Struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencapaian 

tujuan organisasi jangka panjang. 

Struktur organisasi perlu dirancang untuk mengklarifikasi siapa yang akan melakukan apa dan 

siapa yang bertanggung jawab atas hasil apa, dan juga untuk meminimalkan hambatan terhadap 

kinerja yang disebabkan oleh ketidakpastian penugasan, dan untuk melengkapi pengambilan 

keputusan dan jaringan komunikasi yang diperlukan dalam mendukung tujuan organisasi. 

 

2 Tujuan dan Ruang Lingkup   

2.1 Tujuan 

Tujuan utama   manual struktur organisasi ini adalah: 

a. Sebagai referensi bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, untuk memberikan masukan-masukan atau 

merekomendasikan dalam rangka penyusunan kebijakan-kebijakan Administrasi 

Perpajakan Daerah, termasuk aspek rancang struktur organisasi ke instansi yang 

berwenang.  

b. Sebagai referensi bagi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana APD dalam merancang 

struktur organisasi OPD APD. 

2.2 Ruang Lingkup 

ruang lingkup dokumen manual struktur organisasi ini mencakup: 

a. Kerangka rancang struktur organisasi APD yang juga disesuaikan dengan regulasi yang 

berlaku dan mempertimbangkan kaidah praktik umum. 

b. Usulan struktur organisasi OPD APD sebagai referensi, yang terbagi berdasarkan tipe 

Pemerintah Daerah dan tipe Badan seperti dijelaskan di PP No. 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 
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Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.  
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3 Landasan Hukum, Lingkup, dan Pendekatan Rancang Struktur 

Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah  

3.1 Landasan Hukum 

Berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku, rancang struktur organisasi untuk  OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah setidaknya mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah atau “UU Pemda”, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah atau 

“PP Perangkat Daerah”, Permendagri No. 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, 

Fungsi Pengawas, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah atau “Permendagri 

Pemetaan Fungsi”, dan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah atau “Permendagri Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah”. Penjelasan 

singkat mengenai konteks peraturan terkait dapat dilihat di Bagan 1 di bawah ini. 

 

Bagan 1 - Regulasi terkait Rancang Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

 

Berdasarkan PP Perangkat Daerah dan Permendagri Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah, 

OPD Administrasi Perpajakan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

merupakan bagian dari fungsi penunjang bidang keuangan daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dimana fungsi penunjang ini terdiri atas enam (6) kelompok bidang, yaitu: 

1. Kelompok Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 

2. Kelompok Bidang Perbendaharaan Daerah;  

3. Kelompok Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 



Manual Struktur Organisasi Administrasi Pajak Daerah  16 / 128 

4. Kelompok Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

5. Kelompok Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 

Daerah; dan 

6. Kelompok Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Mengacu kepada enam kelompok bidang di atas, OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

masuk dalam Kelompok Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Kelompok Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kerangka kerja, perlu dijelaskan lebih dahulu 

mengenai definisi pendapatan daerah dan Pajak Daerah, dimana hal ini akan menjadi referensi 

penting tentang lingkup dari rancang struktur organisasi.   

3.2 Definisi Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah 

Pendapatan daerah mencakup semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, 

yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah 

merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah, antara lain Pajak Daerah dan retribusi daerah dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah, serta pendanaan melalui pemerintah pusat, yang disebut 

juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan 

dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 

daerah1. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber PAD terdiri 

atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

                                                 
1 Panduan Bagi Pelatih Pendapatan Daerah, Kursus Keuangan Daerah, Edisi Tahun 2013, DJPK 
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Jenis Pajak Daerah menurut objek pendapatan yang dapat dipungut Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 1, dimana hal ini sesuai dengan UU 

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

Tabel 1 - Jenis Pajak Daerah berdasarkan Provinsi dan Kabupaten /Kota 

No. Jenis Pajak Tipe Pajak Provinsi / 

Kabupaten / 

Kota* 

Pihak terkait dalam 

pemungutan pajak oleh OPD 

Administrasi Perpajakan 

1 Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Official Provinsi Orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor 

(baik swasta, pemerintahan, dan 

TNI/POLRI) 

2 Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

Official Provinsi Orang pribadi atau badan yang 

menerima penyerahan kendaraan 

bermotor setelah transaksi jual 

beli 

3 Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 

Self Assessment Provinsi Penyedia bahan bakar kendaraan 

bermotor (seperti Pertamina, 

Shell, Total, Petronas) 

4 Pajak Air Permukaan Official Provinsi Orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan 

5 Pajak Rokok Self Assessment Provinsi Kementerian Keuangan sebagai 

penyetor pembagian pajak rokok 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 

6 Pajak Hotel Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel 

7 Pajak Restoran Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran 

8 Pajak Hiburan Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan 

9 Pajak Reklame Official Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan reklame 

10 Pajak Penerangan Jalan Self Assessment Kabupaten/Kota Penyedia tenaga listrik (PLN) 

11 Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 
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No. Jenis Pajak Tipe Pajak Provinsi / 

Kabupaten / 

Kota* 

Pihak terkait dalam 

pemungutan pajak oleh OPD 

Administrasi Perpajakan 

menyelenggarakan kegiatan 

penambangan mineral bukan 

logam dan batuan 

12 Pajak Parkir Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan tempat parkir 

13 Pajak Air Tanah Official Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah 

14 Pajak Sarang Burung 

Walet 

Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan sarang burung walet 

15 Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

Official Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

punya hak atas dan/atau peroleh 

manfaat atas bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas 

bangunan 

16 Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

Self Assessment Kabupaten/Kota Orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah 

dan/atau bangunan 

*: khusus untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan status khususnya yang tidak hanya sebagai provinsi namun juga mengelola 

kota administratif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengelola pajak provinsi namun juga pajak kota    

 

Sedangkan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek 

pendapatan yang mencakup: 

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan 

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. 

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan 

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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3.3 Lingkup Manual Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

Mengacu kepada PP Perangkat Daerah dan Permendagri Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah, khususnya mengenai nomenklatur pengelolaan Pendapatan Daerah, dimana secara 

definisi Pendapatan Daerah tidak hanya mencakup Pajak Daerah, namun juga retribusi dan 

pendapatan lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat dua kelompok bidang 

pengelolaan Pendapatan Daerah dengan masing fungsi seperti terlihat di Tabel 2 - Fungsi yang 

dijalankan terkait pendapatan daerah sesuai dengan Permendagri Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah. 

Tabel 2 - Fungsi yang dijalankan terkait pendapatan daerah sesuai dengan Permendagri Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah 

No Kelompok Bidang Fungsi 

1 Perencanaan, 

Pengembangan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi Pendapatan 

Daerah 

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah; 

b. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi Pajak 

Daerah dan retribusi daerah; 

c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah; 

d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

Pajak Daerah dan retribusi daerah; 

e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang 

terkait dengan pendapatan daerah; 

f. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi 

pelayanan Pajak Daerah dan retribusi daerah; 

g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan 

penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan retribusi 

daerah kepada masyarakat; 

h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi 

daerah yang berbasis teknologi informasi; 

i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

perumusan kebijakan pendapatan daerah; 

j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan 

Wajib Pajak dan retribusi; 

k. menyelenggarakan sistem informasi Pajak Daerah dan 

retribusi daerah baik internal maupun eksternal; 
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No Kelompok Bidang Fungsi 

l. melaksanakan pemeliharaan basis data Pajak Daerah dan 

retribusi daerah; 

m. melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah; dan 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan 

Pajak Daerah dan retribusi daerah. 

2 Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan 

Pajak Daerah dan retribusi daerah; 

b. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan 

penilaian Pajak Daerah dan retribusi daerah; 

c. melaksanakan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan 

retribusi daerah; 

d. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak 

dan bukan pajak; 

e. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan 

daerah; 

f. menyusun laporan pendapatan daerah; dan 

g. melakukan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak 

Daerah dan retribusi daerah. 

 

Mempertimbangkan pedoman yang disampaikan di Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah ini dan lingkup kerja TRAMPIL, lingkup rancang 

struktur organisasi di manual ini tetap akan difokuskan kepada APD, namun juga untuk tetap 

dapat mengakomodir kebutuhan terkait dengan adanya Pemerintah Daerah yang berkeinginan 

untuk menerapkan nomenklatur Pendapatan Daerah secara penuh. Namun tetap dalam batasan 

sesuai dengan lingkup kegiatan Pendapatan Daerah, khususnya untuk Retribusi dan 

Pendapatan Daerah Lainnya seperti terlihat di Tabel 3.  
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Tabel 3 – Kategori dan lingkup kegiatan Pendapatan Daerah sesuai dengan Permendagri Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah 

No Kategori 

Pendapatan 

Daerah 

Lingkup kegiatan (berdasarkan siklus 

kegiatan manajemen) 

Catatan 

Kebij

akan 

Perenc

anaan 

Pelaks

anaan 

Monitoring 

dan Evaluasi 

1 Pajak Daerah √ √ √ √  

2 Retribusi Daerah √ √ x √ • Pelaksanaan pemungutan 

dilakukan oleh SKPD terkait. 

3 Pendapatan 

Daerah Lainnya 

(seperti dividen 

dari penyertaan 

modal 

Pemerintah 

Daerah di 

BUMD, BUMN, 

dan swasta) 

x x x √ • Kegiatan kebijakan dan 

perencanaan lebih terfokus 

dalam melakukan koordinasi 

penyusunan kebijakan dengan 

SKPD terkait. 

• Kegiatan pelaksanaan 

pemungutan dilakukan oleh 

SKPD terkait. 

• Kegiatan monitoring dan 

evaluasi masuk dalam lingkup, 

terkait dengan rekonsiliasi 

penerimaan dan pelaporan. 

Sedangkan pengawasan 

dilakukan oleh pihak yang 

berwenang (seperti Inspektorat 

Pemerintah Daerah). 

Catatan: √ = masuk dalam lingkup utama, x = tidak masuk dalam lingkup utama   
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4 Kajian Praktik Terbaik Terkait Struktur Organisasi Administrasi 

Perpajakan 

4.1 Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah Secara Umum 

Secara umum dalam menjalankan Administrasi Perpajakan, Otoritas Administrasi Perpajakan 

di seluruh dunia menstrukturkan organisasi ke dalam empat (4) tipe: 

a. Berdasarkan jenis pajak, misalnya bidang terstruktur atas pajak bumi bangunan, pajak 

kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak lainnya; 

b. Berdasarkan fungsi, misalnya bidang terstruktur atas pendaftaran, pelayanan, 

pendataan, audit Wajib Pajak, penagihan, keberatan dan banding, dan fungsi lainnya; 

c. Berdasarkan jenis Wajib Pajak, misalnya bidang terstruktur atas perusahaan besar, 

perusahaan kecil/menengah, pembayar pajak bumi bangunan, pembayar pajak 

kendaraan bermotor, dan pembayar pajak lainnya; dan 

d. Kombinasi dua atau lebih tipe struktur di atas. 

4.1.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Jenis Pajak 

Berikut ini adalah beberapa fitur struktur organisasi Administrasi Perpajakan berdasarkan jenis 

pajak, sesuai kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia2: 

a. Duplikasi kegiatan dikarenakan masing-masing bidang (yang berdasarkan jenis pajak) 

melakukan fungsi yang sama, seperti dalam pendaftaran, audit, dan penagihan; 

b. SDM untuk penegakan hukum terfragmentasi dan tersebar di antara bidang; 

c. Kurang efisiennya kegiatan operasional, yang disebabkan oleh fragmentasi di atas, 

sehingga berdampak pada kinerja organisasi, sumber daya, prosedur, dan 

pengembangan pegawai; 

d. Terindikasi berdampak terhadap melemahnya kinerja manajemen dan pegawai; 

e. Dengan adanya separasi struktur berdasarkan jenis pajak, terindikasi adanya kelemahan 

dalam collection (pengumpulan) dan kontrol yang berpotensi terhadap terjadinya 

penyalahgunaan wewenang (fraud);  

f. Terindikasi kurangnya kepatuhan sukarela oleh Wajib Pajak; dan 

                                                 
2 Strengthening Domestic Resource Mobilization, World Bank, 2017 
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g. Lemahnya koordinasi dan data sharing antar bidang memberi ruang bagi Wajib Pajak 

untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. 

Penataan struktur organisasi berdasarkan jenis pajak terindikasi juga menciptakan beban yang 

signifikan bagi Wajib Pajak, termasuk terhadap waktu dan biaya pelayanan seperti dalam 

kegiatan pendaftaran, pendataan, audit, dan lainnya. 

4.1.2 Struktur Organisasi Berdasarkan Fungsi 

Struktur organisasi yang paling umum dan dilihat lebih efektif dan efisien dibandingkan 

struktur organisasi berdasarkan jenis pajak, adalah struktur organisasi berdasarkan fungsi, yaitu 

berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, dan bukan berdasarkan jenis pajak, jenis 

perusahaan, atau Wajib Pajak. Struktur organisasi fungsional didasari pada teori bahwa, 

efektivitas dan efisiensi dicapai dengan mengelompokkan kegiatan berdasarkan keterampilan 

atau spesialisasi yang sama. 

Sebagian besar pakar internasional, termasuk dari the International Monetary Fund (IMF) dan 

Bank Dunia mendukung dan merekomendasikan struktur organisasi berdasarkan fungsi untuk 

Administrasi Perpajakan. Struktur fungsional telah menunjukkan: 

a. Adanya standarisasi proses, yang memungkinkan interaksi yang lebih mudah dan 

sederhana dengan Wajib Pajak, misalnya, hanya satu jalur akses untuk pendaftaran, 

layanan, dan pembayaran; 

b. Memungkinkan keseragaman kegiatan dengan adanya pengelompokkan semua fungsi 

inti sehingga memampukan pengawasan dan kontrol manajemen yang lebih baik, dan 

juga adanya rancang dan penerapan standard operating procedures (SOP) yang sama 

untuk setiap fungsi inti di semua kantor lapangan; 

c. Memfasilitasi komputerisasi dan digitalisasi semua proses kerja; 

d. Memungkinkan adanya spesialisasi yang lebih tinggi dan sehingga mampu mendorong 

terbangunnya program pelatihan dan pengembangan karier pegawai yang lebih efektif 

dan efisien; 

e. Mendorong terciptanya efisiensi dan produktivitas pegawai, karena minimalnya 

duplikasi proses antar jenis pajak;  

f. Dengan adanya pendekatan yang lebih terintegrasi berdasarkan fungsi perpajakan, 

informasi terkait perilaku Wajib Pajak di semua jenis pajak dapat terdeteksi lebih baik 

sehingga dapat mendukung dalam menyusun strategi pelayanan dan kepatuhan kepada 

Wajib Pajak yang lebih baik; 
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g. Memungkinkan unit untuk fokus pada kegiatan utama, yang mendorong efisiensi - 

auditor, misalnya, dapat mengaudit pengembalian pajak untuk semua jenis pajak self 

assessment (hotel, restoran, dan hiburan); dan 

h. Mengakomodasi perubahan regulasi dan peraturan, seperti pengenalan jenis pajak baru, 

sehingga berdampak minimal terhadap perubahan struktur organisasi. 

Fakta menunjukkan bahwa struktur fungsional digunakan secara luas di sebagian besar negara 

maju dan juga di negara berkembang3. Perlu juga dicatat bahwa beberapa negara menerapkan 

struktur berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, seperti Kantor Wajib Pajak Besar, dengan 

struktur fungsional di bawahnya seperti audit, penagihan, pelaporan dan pembayaran. 

4.1.3 Struktur Organisasi Berdasarkan Wajib Pajak 

Dasar pemikiran utama dalam menstrukturkan Administrasi Perpajakan berdasarkan jenis 

Wajib Pajak, atau segmen Wajib Pajak, adalah bahwa berbagai kelompok Wajib Pajak 

memiliki karakteristik, perilaku kepatuhan pajak, dan tingkat risiko yang berbeda, sehingga 

masing-masing perlu ditangani secara berbeda. Beberapa fitur dari struktur berdasarkan Wajib 

Pajak ini mencakup: 

a. Adanya tim manajemen yang terdedikasi untuk dapat mengawasi operasional 

kepatuhan dan layanan ke setiap segmen Wajib Pajak, sehingga tanggung jawab dan 

akuntabilitas dalam pencapaian tujuan organisasi lebih terfokus; 

b. Pemahaman masalah kepatuhan dari setiap segmen Wajib Pajak lebih komprehensif 

dan mendalam; 

c. Pengembangan dan penerapan strategi kepatuhan untuk setiap segmen Wajib Pajak, 

seperti audit akan lebih tertarget dan tersistematis; 

d. Fasilitas untuk memberikan layanan dan edukasi Wajib Pajak yang lebih maksimal 

kepada segmen Wajib Pajak tersebut; 

e. Risiko untuk masing-masing segmen Wajib Pajak terkelola lebih baik; 

f. Pengalokasian sumber daya administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien 

sesuai dengan tingkat risiko setiap segmen Wajib Pajak; dan 

g. Pengawasan dapat dilakukan lebih cermat kepada Wajib Pajak, terutama kepada 

segmen Wajib Pajak yang memberi kontribusi terbesar kepada pendapatan pajak. 

                                                 
3 Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2010) 
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Struktur organisasi berdasarkan fungsi, dengan segmentasi parsial berdasarkan segmen Wajib 

Pajak besar (Large Taxpayer Office atau LTO) adalah yang paling umum diterapkan, seperti 

yang juga telah dilakukan di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (lihat 

Tabel 5). Beberapa negara juga telah mulai menerapkan Kantor Wajib Pajak Menengah 

(Medium Taxpayer Office atau MTO) untuk mensegmentasi para Wajib Pajak yang 

menyumbang 10-15 persen dari total pendapatan pajak. 

Seperti dengan struktur organisasi lainnya, terdapat beberapa kelemahan dari struktur 

organisasi berdasarkan Wajib Pajak: 

a. Biaya administrasi cenderung meningkat dengan menduplikasi fungsi inti dan bahkan 

beberapa fungsi pendukung, seperti TI; 

b. Memungkinkan adanya penerapan hukum, kebijakan, dan prosedur pajak yang tidak 

konsisten di berbagai segmen Wajib Pajak; dan 

c. Diperlukan adanya sejumlah supervisor dan pegawai teknis dengan kompetensi tertentu 

dalam merancang dan mengelola masing-masing program penegakan dan edukasi ke 

masing-masing segmen Wajib Pajak. 

Tabel 4 - LTO di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 

LTO (Large Tax Office) di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Large Tax Office) di Ditjen Pajak Kementerian 

Keuangan bertugas untuk mengelola sejumlah Wajib Pajak dalam jumlah relatif kecil namun 

secara kolektif memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Kantor Wilayah ini 

dibuka pada Juli 2002 dan pada saat itu mengelola 200 perusahaan besar yang memberikan 

kontribusi sekitar 23 persen dari total tagihan pajak nasional. Di tahun 2004, terdapat 100 

perusahaan besar baru yang ditambah, yang mana berkontribusi sekitar 27 persen dari total 

tagihan pajak nasional. Fitur utama dari fungsi layanan Wajib Pajak LTO adalah penugasan 

“Account Representative” atau AR petugas untuk setiap Wajib Pajak besar, dimana AR 

menjadi kontak pertama dalam menjawab pertanyaan tentang undang-undang perpajakan, 

memecahkan permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak, dan menindaklanjuti masalah seperti 

keterlambatan dalam restitusi pajak. AR juga bertugas memantau secara ketat pengarsipan 

dan pembayaran Wajib Pajak, dan berwenang untuk melakukan beberapa tindakan awal 

penegakan hukum seperti memanggil Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. 
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4.2 Fungsi Inti dan Pendukung Administrasi Perpajakan 

Fungsi perpajakan terdiri atas dua (2) kategori utama, yaitu fungsi inti dan fungsi pendukung 

seperti terlihat di Bagan 2. 

 

Bagan 2 - Fungsi Inti dan Pendukung Administrasi Perpajakan Daerah 

Fungsi inti perpajakan terdiri atas: 

a. Pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak, yang mencakup pengumpulan, pencatatan, dan 

pemeliharaan data Objek Pajak dan Wajib Pajak yang memungkinkan Administrasi 

Perpajakan memahami Wajib Pajak dan melakukan perencanaan terkait analisis potensi 

pajak; 

b. Layanan Wajib Pajak, yang mencakup penyampaian informasi, formulir, publikasi, dan 

edukasi pajak kepada Wajib Pajak untuk membantu mereka memahami dan mematuhi 

kewajiban pajak mereka. Selain itu juga untuk (i) menunjukkan bahwa Wajib Pajak 

terlayani sebagai pelanggan yang berharga, dan (ii) mengurangi kebutuhan terhadap 

penegakan hukum yang ekstensif; 

c. Pengarsipan dan pemrosesan laporan dan pembayaran pajak, yang mencakup proses 

dan formulir yang dirancang oleh Administrasi Perpajakan bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan pengembalian pajak mereka dan membayar kewajiban pajak mereka pada 
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tanggal yang ditentukan, dan proses yang digunakan oleh Administrasi Perpajakan 

untuk menerima, mendokumentasikan, meninjau, memperbaiki jika perlu, dan 

mengarsipkan pengembalian pajak; 

d. Pemeriksaan Wajib Pajak, yang mencakup pemantauan kepatuhan, dengan melalui 

seleksi pengembalian pajak yang diajukan untuk diaudit/diverifikasi terkait 

pendapatan, pengeluaran, dan informasi pendukung yang dilaporkan oleh Wajib Pajak 

dan terutama dalam menentukan analisis pajak kurang bayar yang memerlukan 

tindakan penagihan; 

e. Keberatan Wajib Pajak (banding administratif), yaitu proses yang menjadi hak Wajib 

Pajak untuk mengajukan keberatan terhadap usulan pemeriksaan pajak tambahan; 

f. Banding Wajib Pajak, yaitu proses formal yang disediakan untuk Wajib Pajak yang 

sedang dalam proses hukum pajak untuk memprotes usulan pajak tambahan yang 

diusulkan atau tindakan lain oleh Administrasi Perpajakan, di forum yang jauh dari 

yurisdiksi langsung kantor kepatuhan Administrasi Perpajakan, termasuk terkait 

tinjauan dan pemeriksaan pengadilan pajak; 

g. Penagihan tunggakan pajak, yaitu proses bisnis yang digunakan oleh Administrasi 

Perpajakan untuk memungut pajak yang jatuh tempo atau yang tidak dibayarkan pada 

tanggal jatuh tempo menurut hukum, termasuk penggunaan langkah-langkah 

penegakan hukum, seperti hak gadai, penyitaan dan penjualan properti Wajib Pajak; 

dan 

h. Investigasi pajak, yaitu proses yang digunakan untuk menyelidiki transaksi keuangan 

yang dinyatakan oleh Wajib Pajak yang terindikasi telah melakukan penipuan pajak. 

Investigasi penipuan pajak juga melibatkan kasus penggelapan pajak, ketika Wajib 

Pajak yang dikenakan pajak tidak mendaftar, mengajukan, dan membayar pajaknya. 

Fungsi pendukung perpajakan mencakup: 

a. Teknologi Informasi (TI), yang mencakup komputerisasi sistem dan proses bisnis 

administrasi perpajakan, dan jaringan data; 

b. Layanan hukum, yang mencakup layanan yang diberikan kepada pegawai Administrasi 

Perpajakan oleh pengacara administrasi perpajakan, termasuk dalam melakukan 

interpretasi hukum undang-undang dan peraturan perpajakan, dan perwakilan 

administrasi perpajakan di semua forum peradilan, termasuk di proses banding pajak; 

c. Sumber daya manusia (SDM), yang mencakup fungsi manajemen pengembangan dan 

pelatihan pegawai; 
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d. Perencanaan anggaran dan manajemen sumber daya termasuk fasilitas dan properti 

lainnya; 

e. Perencanaan strategis dan operasi, mencakup perumusan rencana strategis jangka 

panjang administrasi perpajakan dan penyusunan, implementasi, dan pemantauan 

rencana kerja tahunan untuk semua unit, agar konsisten dengan tujuan dan rencana 

strategis Administrasi Perpajakan; 

f. Kepatuhan internal, yang mencakup proses reviu dan audit secara berkala untuk 

memastikan bahwa peraturan, operasi, dan prosedur dan program administrasi yang 

dijalankan sesuai dengan standar yang ditentukan dan telah dilaksanakan secara efisien 

dan efektif, termasuk analisis dan verifikasi akun, transaksi keuangan, dan pelaporan; 

dan 

g. Investigasi integritas, yang mencakup penyelidikan tentang perilaku dan etika dari 

setiap anggota pegawai Administrasi Perpajakan. 

4.3 Peranan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan 

Secara umum, berdasarkan kompleksitas dan luas cakupan operasionalnya, Administrasi 

Perpajakan dapat diorganisasikan atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Operasional 

atau Kantor Pelayanan. Di negara-negara menengah dan kecil, dengan jumlah pembayar pajak 

dan pegawai Administrasi Perpajakan yang lebih kecil (jumah pegawai menengah: 5.000 - 

10.000; jumlah pegawai kecil: 5.000 atau kurang), biasanya Kantor Wilayah tidak diperlukan, 

dan peran ini biasanya dilakukan oleh Kantor Pusat. Kantor Pelayanan wajib diperlukan, 

terutama untuk Administrasi Perpajakan yang masih menggunakan proses manual dan belum 

optimal dalam penggunaan TI dalam melayani Wajib Pajak. 

Kantor Pusat secara umum bertugas dalam perencanaan, memberi dukungan teknis dan 

panduan operasional di lapangan, namun tidak untuk melaksanakan operasional pada saat 

berinteraksi dengan Wajib Pajak. Peran spesifik dari berbagai unit organisasi di Kantor Pusat 

umumnya meliputi: 

a. Mempersiapkan rencana strategis; 

b. Mempersiapkan, menerbitkan, memantau, dan mengevaluasi rencana kerja tahunan 

untuk pendataan, pemeriksaan, penagihan, layanan pembayaran pajak, dan investigasi; 

c. Mengembangkan kriteria pemilihan kasus untuk fungsi kepatuhan di lapangan;  

d. Menentukan kebutuhan SDM dan merekrut, melatih, dan mengalokasikan pegawai; 
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e. Menyediakan sumber daya keuangan; 

f. Menyediakan layanan hukum; 

g. Menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan keahlian TI; dan 

h. Mengembangkan dan menyediakan norma dan SOP yang diperlukan. 

Peran utama Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan adalah untuk melaksanakan rencana kerja 

tahunan dan kebijakan/SOP yang dikembangkan oleh Kantor Pusat. Kegiatan pelaksanaan 

seperti melakukan audit, penagihan, penyelidikan penipuan, dan layanan kepada Wajib Pajak. 
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5 Usulan Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

5.1 Usulan Secara Umum 

Dengan menggunakan sepuluh (10) kriteria uji rancang organisasi yang dikembangkan 

Campbell dan Goold sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2, struktur organisasi OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah yang ada saat ini dilakukan uji untuk setiap kriteria, diiterasi 

dan disesuaikan untuk mendapatkan rancang struktur organisasi yang paling optimal. 

Khususnya terkait dengan kriteria strategi, strategi utama OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah secara umum ke depan dapat terlihat di Bagan 3. Strategi akan terfokus untuk 

memperkuat basis data dan sistem TI, meningkatkan kapabilitas fungsi perpajakan terutama 

dalam hal penilaian objek pajak, penagihan dan pemeriksaan,  serta secara bersamaan 

meningkatkan tata kelola organisasi dan akses dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Untuk menjalankan hal-hal ini, diperlukan 

penguatan SDM, pengelolaan SDM dan pembangunan budaya kerja. 

 

Bagan 3 - Ilustrasi Peta Strategi OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

 

Dalam mendukung strategi ke depan, disampaikan beberapa usulan untuk mengoptimalkan 

struktur organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah sebagai berikut: 
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1. Mengingat peran strategis OPD Administrasi Perpajakan Daerah sebagai salah satu motor 

penerimaan Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan dukungan penuh oleh pimpinan 

Pemerintah Daerah kepada OPD Administrasi Perpajakan Daerah terkait dengan: 

i. pengelolaan TI terutama dalam hal memastikan adanya infrastruktur, data, dan 

aplikasi TI perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini perlu didukung oleh 

Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah; 

ii. pengelolaan SDM terutama dalam hal rekrutmen dan seleksi SDM dengan keahlian 

perpajakan tertentu seperti auditor, penagih, penilai, dan pendata beserta program 

pelatihan terkait. Hal ini perlu didukung oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah; dan 

iii. kepatuhan internal dengan dukungan dari Inspektorat Pemerintah Daerah OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah harus menyelenggarakan alat uji kepatuhan 

pegawai, kode etik, saluran pelaporan (whistleblower) dan lain-lain. 

 

2. Strategi ke depan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak perlu 

mempertimbangkan struktur Kantor Pelayanan menjadi berorientasi kepada Pelanggan 

(atau Wajib Pajak) 

i. Usulan ini memberi dampak adanya penyeragaman Kantor Pelayanan dimana 

Wajib Pajak akan mendapatkan pelayanan seluruh jenis pajak di setiap Kantor 

Pelayanan; 

ii. Khusus terkait dengan kendaraan bermotor, untuk Pemerintah Provinsi, usulan ini 

akan memerlukan koordinasi dengan Polda terkait untuk mencapai kesepakatan, 

penyesuaian hubungan kerja, dan penyesuaian peraturan; dan 

iii. Perubahan ini akan membutuhkan waktu sehingga perlu disesuaikan dengan 

struktur organisasi pada saat masa transisi. 

 

3. Strategi ke depan dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, untuk dapat 

dipertimbangkan penguatan unit terkait dengan transparansi dan akuntabilitas 

i. Dari sisi transparansi, penguatan terutama dalam hal pengelolaan hubungan dengan 

pemangku kepentingan utama dimana tidak hanya terkait dengan penyuluhan dan 

komunikasi, namun juga program-program keterlibatan dalam hal kebijakan dan 
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peraturan. Selain itu juga dipertimbangkan adanya unit pengelola hubungan yang 

bersifat interaktif baik melalui on-line maupun telepon (customer contact center); 

ii. Dari sisi akuntabilitas, penguatan terutama dalam hal pengelolaan indikator kinerja 

utama organisasi. Penguatan peran yang menjalankan fungsi perencanaan dalam 

mengelola indikator kinerja utama organisasi, termasuk di dalamnya adalah 

membangun kerangka indikator kinerja utama organisasi, memfasilitasi 

terbangunnya indikator kinerja utama organisasi sebagai bagian dari rencana 

strategis (Renstra), beserta monitoring dan evaluasi implementasi indikator kinerja 

utama organisasi; dan 

iii. Penguatan tata kelola ini akan membutuhkan waktu, sehingga perlu disesuaikan 

dengan struktur organisasi pada saat masa transisi. 

 

4. Untuk dapat menjalankan peran Kantor Pusat secara maksimal sebagai pemberi nilai 

tambah dalam berinteraksi dengan Kantor Pelayanan, perlu dipertimbangkan untuk 

menyesuaikan struktur di Kantor Pusat berdasarkan fungsi dan untuk memberi pelayanan 

yang maksimal perlu dibangun spesialisasi berdasarkan fungsi. Hal ini juga sesuai dengan 

maturity model organisasi administrasi perpajakan yang lebih tinggi yang menekankan 

pendekatan struktur berdasarkan fungsi.  

a. Fungsi-fungsi inti 

Fungsi-fungsi inti akan dikelola oleh Kantor Pusat (sebagai pembuat kebijakan, 

perencana, pengawas, dan pengendali) dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan. 

i. Untuk di Kantor Pusat, diperlukan pembentukan spesialisasi atas fungsi inti 

tersebut yang dikelompokan berdasarkan karakteristik dan kompetensi yang 

saling terkait yang terdiri dari (i) Pendataan dan penilaian, (ii) Pengawasan 

dan penegakan hukum, (iii) Banding dan keberatan; dan 

ii. Untuk di Kantor Pelayanan, dapat difokuskan kegiatan pelaksanaan 

pengawasan dan penegakan hukum (penagihan dan banding dan dan 

keberatan), pemberian layanan kepada Wajib Pajak untuk fungsi 

pendaftaran, pengolahan permohonan, pelayanan pemeriksaan Wajib Pajak, 

pendataan, dan ekstensifikasi. 

b. Fungsi-fungsi pendukung 
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Fungsi-fungsi pendukung akan dikelola secara penuh oleh Kantor Pusat yang 

mencakup: 

i. Pengelolaan keuangan, administrasi, program dan anggaran,  dan sumber 

daya manusia; 

ii. Perencanaan dan pengembangan (mencakup perencanaan penerimaan Pajak 

Daerah, potensi pengembangan, peraturan, dan pengelolaan program 

transformasi); 

iii. Teknologi informasi (mencakup infrastruktur, aplikasi, data, dan proses 

bisnis); dan 

iv. Pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal (mencakup penyuluhan, 

komunikasi, penanganan hukum, pengaduan, dan contact center yang 

didukung dengan knowledge management). 

 

5. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung penting strategi, dipertimbangkan untuk 

memberi kontrol bagi OPD Administrasi Perpajakan Daerah dalam mengelola SDM dan 

juga dipertimbangkan kesiapan struktur organisasi dalam membangun SDM dari sisi 

kuantitas dan kualitas. 

i. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontrol terkait dengan SDM terutama 

dalam hal rekrutmen dan seleksi, dan pelatihan dimana nantinya unit Sub 

Kepegawaian perlu diperkuat untuk menjalankan kegiatan ini; 

ii. Berdasarkan pemetaan terhadap SDM saat ini, pembangunan SDM yang 

diperlukan terkait dengan penetapan (yang terdiri dari pendata dan penilai), 

pengawasan (yang terdiri dari penagih, pemeriksa, dan penyidik), penegakan 

hukum (yang terdiri dari penanganan keberatan dan banding), kepatuhan 

internal, teknologi informasi (yang terdiri dari infrastruktur, data dan informasi, 

proses bisnis, dan aplikasi), pengelolaan SDM, pengelolaan hubungan dengan 

pemangku kepentingan utama, dan manajemen perubahan; dan 

iii. Pembangunan SDM ini akan membutuhkan waktu sehingga perlu disesuaikan 

dengan struktur organisasi pada saat masa transisi.  

 

6. Untuk memastikan adanya integrasi program transformasi secara menyeluruh di OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah, perlu dipertimbangkan untuk membentuk unit yang 
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terfokus dalam mengelola manajemen perubahan. Unit ini juga berfungsi sebagai pengelola 

program transformasi, think-thank dalam perancangan program transformasi terkait dengan 

proses bisnis, TI, organisasi, dan sumber daya manusia, serta program perbaikan 

berkelanjutan. 

 

Berdasarkan dari kajian di atas, pada bagian selanjutnya diusulkan struktur organisasi OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah berdasarkan tipe sesuai dengan Permendagri Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah, agar secara optimal dapat memenuhi sepuluh (10) kriteria 

organisasi Campbell dan Goold. 
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5.2 Usulan Struktur Organisasi dengan Unit Sebagai Bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Provinsi 

dan Kabupaten/Kota) 

5.2.1 Struktur organisasi untuk tipe A (enam bidang) dan tipe B (lima bidang) 

 

Bagan 4 – Rancang struktur organisasi untuk tipe A (enam bidang) dan tipe B (lima bidang) sebagai bagian dari BPKPD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

* : termasuk monev retribusi dan pendapatan daerah lainnya, dan fungsi SDM, Organisasi, Kepatuhan Internal, Teknologi Informasi , Hukum , Layanan Informasi ditangani terpusat di Sekretariat  
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5.2.2 Struktur organisasi untuk tipe C (empat bidang) 

 

Bagan 5 – Rancang struktur organisasi untuk tipe C (empat bidang) sebagai bagian dari BPKPD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

* : termasuk monev retribusi dan pendapatan daerah lainnya, dan fungsi SDM, Organisasi, Kepatuhan Internal, Teknologi Informasi , Hukum , Layanan Informasi ditangani terpusat di Sekretariat  
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5.3 Usulan Struktur Organisasi dengan Unit Tersendiri Badan Pendapatan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

5.3.1 Struktur organisasi untuk tipe A (empat bidang) 

 

Bagan 6 – Rancang Struktur organisasi untuk tipe A (empat bidang) sebagai unit tersendiri Badan Pendapatan Daerah (untuk Provinsi yang memungut pajak Provinsi dan Kota) 

*: termasuk monev retribusi dan pendapatan daerah lainnya 
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Bagan 7 – Rancang Struktur organisasi untuk tipe A (empat bidang) sebagai unit tersendiri Badan Pendapatan Daerah (untuk Provinsi yang memungut pajak Provinsi atau untuk 

Kabupaten/Kota) 

*: termasuk monev retribusi dan pendapatan daerah lainnya 
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5.3.2 Struktur organisasi untuk tipe B (tiga bidang) 

 

Bagan 8 – Rancang struktur organisasi untuk tipe B (tiga bidang) sebagai unit tersendiri Badan Pendapatan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

*: termasuk monev retribusi dan pendapatan daerah lainnya 
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5.4 Usulan Tugas Pokok dan Fungsi 

Mengacu kepada usulan struktur yang dijelaskan sebelumnya, tabel di bawah ini menjelaskan 

ilustrasi tugas pokok dan fungsi terkait. 

Tabel 5 - Ilustrasi Tupoksi OPD 

No Peran Tupoksi 

1 Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas: 

a. Memimpin dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

dalam pelayanan pemungutan Pajak 

Daeraha), yang mencakup setidaknya: (i) 

penyusunan dan pelaksanaan rencana 

strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Badan; (ii) penyusunan kebijakan, 

pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

tugas pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah; (iii) pendataan dan pendaftaran 

subjek dan objek  Pajak Daerah; (iv) 

penilaian, pemeriksaan dan penyidikan 

Pajak Daerah; (v) penetapan Pajak 

Daerah; (vi) penagihan Pajak Daerah; 

(vii) penyelesaian pengurangan, 

keberatan dan banding Pajak Daerah; 

(viii) penggalian dan pengembangan 

potensi Pajak Daerah; (ix) penyediaan, 

pengelolaan, pendayagunaan prasarana 

dan sarana dan sistem teknologi 

informasi Pajak Daerah; (x) pembinaan 

dan pengembangan tenaga fungsional dan 

teknis pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah; (xi) penegakan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Daerah; (xii) penyediaan, penatausahaan, 



Manual Struktur Organisasi Administrasi Pajak Daerah  41 / 128 

No Peran Tupoksi 

penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana kerja pelayanan 

pemungutan Pajak Daerah; (xiii) 

pemberian penyuluhan, dukungan teknis 

dan administratif kepada masyarakat 

berkaitan dengan perpajakan daerah; 

(xiv) pengelolaan kepegawaian, 

keuangan, dan barang Badan; (xv) 

pengelolaan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Badan; (xvi) 

pengelolaan kearsipan, data dan 

informasi Badan; dan (xvii) pelaporan, 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Badan; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama 

dengan satuan kerja terkait lainnya di 

bawah Pemerintah Daerah dan/atau 

instansi pemerintah/swasta, dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan 

c. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Badan. 

2 Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi Badan OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah dengan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Sekretariat; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran 

Sekretariat; 
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No Peran Tupoksi 

c. pengoordinasian penyusunan rencana 

strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Badan; 

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, 

dan evaluasi pelaksanaan rencana 

strategis, dan dokumen pelaksanaan 

anggaran dinas oleh unit kerja Badan; 

e. pembinaan dan pengembangan pejabat 

fungsional dan pegawai teknis urusan 

pelayanan pemungutan Pajak Daerah; 

f. pengelolaan kepegawaian dan kepatuhan 

internal, keuangan dan manajemen risiko, 

organisasi, dan barang Badan; 

g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Badan; 

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan 

surat menyurat Badan; 

i. pengadaan, penyediaan, penatausahaan, 

penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana kerja Badan; 

j. pelaksanaan kehumasan, publikasi 

kegiatan dan pengaturan acara Badan; 

k. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan pemungutan Pajak Daerah 

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 

Sekretariat;  

l. pengoordinasian penyusunan laporan 

keuangan, kinerja, kegiatan dan 

akuntabilitas Badan;  

m. penyiapan bahan laporan dinas yang 

terkait dengan tugas dan fungsi 

Sekretariat; dan 
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No Peran Tupoksi 

n. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. 

3 Subbagian Umum,   

Perencanaan, dan 

Organisasi 

Subbagian Umum, Perencanaan, dan 

Organisasi mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran sekretariat 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran 

sekretariat sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. menghimpun bahan dan menyusun 

rencana strategis, rencana kerja dan 

anggaran, serta dokumen pelaksanaan 

anggaran Badan; 

d. mengkoordinasikan penyusunan bahan 

rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Sekretariat;  

e. melaksanakan monitoring, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan rencana 

strategis, serta dokumen pelaksanaan 

anggaran dinas oleh unit kerja Badan; 

f. berkoordinasi dengan satuan kerja terkait 

di Sekretariat Pemerintah Daerah dalam 

memantau dan mengevaluasi organisasi 

dalam mendukung program transformasi 

kelembagaan di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

g. melaksanakan proses penerbitan Surat 

Perintah Membayar; 

h. melaksanakan proses penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak; 
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No Peran Tupoksi 

i. memberikan bimbingan dan konsultasi 

teknis perencanaan dan laporan terhadap 

unit kerja Badan; 

j. menghimpun bahan dan menyusun 

laporan kinerja, kegiatan dan 

akuntabilitas Badan;  

k. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

kinerja, kegiatan dan akuntabilitas 

Sekretariat;  

l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah yang terkait dengan perencanaan 

dan anggaran; 

m. menyiapkan bahan laporan Sekretariat 

yang berkaitan dengan tugas Subbagian 

Umum, Perencanaan, dan Organisasi; 

n. melaksanakan kegiatan pengelolaan 

ketatausahaan Badan; 

o. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat 

menyurat dan kearsipan Badan; 

p. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan bangunan gedung, sarana dan 

prasarana serta peralatan kerja kantor 

Badan; 

q. menghimpun, menganalisa dan 

mengajukan kebutuhan sarana, prasarana, 

perlengkapan dan peralatan kerja kantor 

Badan; 

r. menerima, menyimpan dan 

mendistribusikan peralatan kantor Badan; 

s. menyampaikan dokumen penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian dan 
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No Peran Tupoksi 

penghapusan barang kepada Subbagian 

Keuangan untuk dibukukan;  

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah yang terkait dengan administrasi 

umum Badan; dan 

u. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbagian Umum, Perencanaan, 

dan Organisasi. 

4 Subbagian Keuangan 

dan Manajemen Risiko 

Subbagian Keuangan dan Manajemen Risiko 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran sekretariat 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran 

sekretariat sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan penatausahaan 

dan pengelolaan keuangan Badan; 

d. menghimpun dan menyusun bahan 

pertanggungjawaban keuangan Badan; 

e. menerima, meneliti, dan menguji 

kelengkapan serta memproses Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) yang 

diajukan oleh Bendahara; 

f. melakukan, meneliti/ menguji 

kelengkapan persyaratan tagihan 

pengeluaran belanja Badan; 

g. menghimpun bahan dan menyusun 

laporan keuangan Badan;   
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No Peran Tupoksi 

h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan 

manfaat aset Badan;  

i. mencatat, membukukan dan menyusun 

akuntansi aset Badan;  

j. memberikan bimbingan dan konsultasi 

teknis penyusunan laporan dan bahan 

pertanggungjawaban keuangan terhadap 

unit kerja Badan;  

k. mengkoordinasikan tugas Bendahara;  

l. melakukan analisa dan pemetaan risiko 

organisasi secara periodik; 

m. memfasilitasi pihak internal dalam 

implementasi manajemen risiko; 

n. melakukan monitoring implementasi 

manajemen risiko; 

o. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

keuangan Sekretariat; dan 

p. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbagian Keuangan dan 

Manajemen Risiko. 

5 Subbagian  

Kepegawaian dan 

Kepatuhan Internal 

Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan 

Internal mempunyai tugas:  

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Sekretariat 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran 

Sekretariat sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
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c. melaksanakan penyusunan formasi, 

penempatan, mutasi dan promosi 

pegawai Badan; 

d. melaksanakan kegiatan penatausahaan 

dokumen kepegawaian Badan; 

e. melaksanakan pengurusan hak, 

kesejahteraan, penghargaan, kenaikan 

pangkat, cuti dan pensiun pegawai 

Badan; 

f. melaksanakan kegiatan pendidikan, 

pelatihan, dan pengembangan karier 

pegawai Badan; 

g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan 

pengendalian disiplin pegawai Badan; 

h. menyiapkan dan memproses administrasi 

pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian pegawai dalam dan dari 

jabatan;  

i. melakukan penyusunan dan pelaksanaan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja 

Badan;  

j. melakukan penyusunan Indikator Kinerja 

Utama Jabatan; 

k. melaksanakan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan pejabat fungsional Badan; 

l. menghimpun, mengolah, menyajikan dan 

memelihara data, informasi dan dokumen 

kepegawaian Badan;  

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah yang terkait dengan pengelolaan 

kepegawaian; 
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n. melakukan administrasi dokumen terkait 

dengan kegiatan kepatuhan proses bisnis 

(pada saat berinteraksi dengan 

Inspektorat atau Auditor Eksternal); 

o. menyiapkan bahan laporan sekretariat 

yang berkaitan dengan tugas Subbagian 

Kepegawaian dan Kepatuhan Internal; 

dan 

p. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbagian SDM dan Kepatuhan 

Internal. 

6 Bidang Perencanaan 

dan Pengembangan 

Pajak Daerah 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pajak Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan 

pengembangan Pajak Daerah dengan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah;  

c. penyusunan rencana penerimaan Pajak 

Daerah; 

d. penyusunan rencana strategis Badan; 

e. penyusunan kebijakan dasar pengenaan 

pajak, penerapan tarif dan nilai jual tidak 

kena pajak; 

f. penyusunan rencana pelaksanaan 

pemungutan Pajak Daerah (pendataan, 
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pendaftaran, penilaian, pemeriksaan, 

penyidikan, penagihan, dan penagihan 

paksa); 

g. pelaksanaan kajian dan penyusunan 

rencana pengembangan potensi Pajak 

Daerah; 

h. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan Pajak Daerah yang berkaitan 

dengan perencanaan dan pengembangan 

Pajak Daerah; 

i. penyiapan bahan laporan dinas yang 

terkait dengan tugas dan fungsi Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah; 

j. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah. 

7 Subbid Perencanaan 

Strategi & 

Pengembangan Potensi 

Pajak Daerah 

Subbid Perencanaan Strategi & 

Pengembangan Potensi Pajak Daerah 

mempunyai tugas:  

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menghimpun dan menganalisis bahan 

penyusunan rencana penerimaan Pajak 

Daerah; 
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d. menghitung dan memproyeksikan 

rencana penerimaan Pajak Daerah; 

e. menyusun rencana strategis dan 

penerimaan jangka panjang, menengah 

dan tahunan Pajak Daerah dengan 

berkoordinasi dengan unit kerja di 

lingkungan Badan; 

f. menghimpun bahan dan menyusun 

rencana strategis  Dinas berkoordinasi 

dengan unit kerja di lingkungan Badan; 

g. menghimpun, menyiapkan, dan 

merumuskan kebijakan pemungutan 

Pajak Daerah; 

h. melaksanakan kajian terhadap rencana 

penerimaan Pajak Daerah dan rencana 

strategis Badan;  

i. melaksanakan penatausahaan Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah; 

j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan perencanaan Pajak 

Daerah; 

k. mengkoordinasikan penyusunan 

kebijakan teknis pelayanan pemungutan 

Pajak Daerah yang terkait dengan Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah; 

l. mengkoordinasikan penyusunan rencana 

strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pajak Daerah; 
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m. menghitung dan memproyeksikan potensi 

Pajak Daerah (dengan menggunakan 

input hasil penilaian dari Subbid Basis 

Data dan Penilaian); 

n. menghimpun, menyiapkan, dan 

merumuskan dasar pengenaan, metode 

perhitungan dan tarif Pajak Daerah; 

o. menyusun usulan penetapan dasar 

pengenaan Pajak Daerah; 

p. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

keuangan, kinerja, kegiatan dan 

akuntabilitas Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pajak Daerah; 

q. Melakukan koordinasi dengan OPD-OPD 

dan Instansi vertikal pusat di wilayah 

kerjanya dalam rangka pengembangan 

potensi dan basis Pajak Daerah. 

r. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Perencanaan dan Strategi 

Pajak Daerah. 

8 Subbid Basis Data dan 

Penilaian 

Subbid Basis Data dan Penilaian mempunyai 

tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pajak 

Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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c. mengelola pelaksanaan pendataan 

(termasuk pengkinian data) subyek dan 

obyek pajak secara terintegrasi sebagai 

bahan perumusan pengembangan potensi 

Pajak Daerah; 

d. menyusun dan melaksanakan strategi 

konektivitas data dengan pihak eksternal 

Badan; 

e. mengembangkan metode penilaian yang 

sesuai dengan peraturan terkait dan 

praktik terbaik; 

f. menyusun rencana dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan 

penilaian subjek dan objek pajak; 

g. melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-

rata/NJOP; 

h. melakukan pembentukan dan 

penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai 

Tanah; 

i. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbidang Basis Data dan 

Penilaian. 

9 Subbid Monitoring dan 

Evaluasi 

Subbid Monitoring dan Evaluasi mempunyai 

tugas: 

a. melaksanakan monitoring, dan evaluasi 

pelaksanaan rencana strategis Badan; 

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

Indikator Kinerja Utama Badan serta 

program kerja/ kegiatan dan anggaran; 

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

realisasi penerimaan dan pelayanan 
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pemungutan Pajak Daerah dan non Pajak 

Daerah (termasuk retribusi dan 

pendapatan daerah lainnya);  

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pengendalian internal Badan; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kepatuhan internal serta 

penanganan pengaduan; 

f. melaksanakan koordinasi dengan 

pemeriksa eksternal dan/atau aparat 

pengawas internal Pemerintah; 

g. memberikan masukan, pertimbangan atau 

rekomendasi teknis pelaksanaan 

pemungutan Pajak Daerah berdasarkan 

hasil monitoring dan evaluasi yang 

dilaksanakan; dan 

h. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbidang Monitoring dan 

Evaluasi. 

10 Bidang Hukum1) 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Bidang Hukum mempunyai tugas 

merumuskan peraturan dan memberikan 

pelayanan hukum Pajak Daerah, dengan 

fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah;  

c. penyiapan bahan perumusan peraturan 

Pajak Daerah; 
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d. pelaksanaan perumusan peraturan Pajak 

Daerah;  

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan 

peraturan Pajak Daerah;  

f. penyiapan bahan evaluasi peraturan Pajak 

Daerah; 

g. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi 

peraturan Pajak Daerah;  

h. penyelenggaraan pelayanan hukum Pajak 

Daerah; 

i. pengusulan surat tugas penyidikan Pajak 

Daerah; 

j. pelaksanaan kegiatan penyidikan Pajak 

Daerah; 

k. pengkoordinasian kegiatan hasil tindak 

lanjut penyidikan kepada instansi 

penegak hukum; 

l. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan Pajak Daerah yang berkaitan 

dengan peraturan dan Pelayanan Hukum 

Pajak Daerah; dan 

pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Hukum 

Pajak Daerah. 

11 Bidang Hukum dan 

Penyuluhan3) 

 

3)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A (lihat Bagan 7) 

 

Bidang Hukum dan Penyuluhan mempunyai 

tugas merumuskan peraturan, memberikan 

pelayanan hukum dan penyuluhan Pajak 

Daerah, dengan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum dan Penyuluhan Pajak Daerah; 
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b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum dan Penyuluhan Pajak Daerah;  

c. penyiapan bahan perumusan peraturan 

Pajak Daerah; 

d. pelaksanaan perumusan peraturan Pajak 

Daerah;  

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan 

peraturan Pajak Daerah; 

f. pelaksanaan penyuluhan peraturan Pajak 

Daerah kepada masyarakat dan Wajib 

Pajak;  

g. penyiapan bahan evaluasi peraturan Pajak 

Daerah; 

h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi 

peraturan Pajak Daerah; 

i. penyelenggaraan pelayanan hukum Pajak 

Daerah; 

j. pengusulan surat tugas penyidikan Pajak 

Daerah; 

k. pelaksanaan kegiatan penyidikan Pajak 

Daerah; 

l. pengkoordinasian kegiatan hasil tindak 

lanjut penyidikan kepada instansi 

penegak hukum; 

m. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan Pajak Daerah yang berkaitan 

dengan peraturan dan Pelayanan Hukum 

Pajak Daerah; dan 

n. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Hukum Pajak Daerah. 
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12 Subbid Peraturan I1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Subbid Peraturan I mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. menghimpun dan mendokumentasikan 

serta mengelola kepustakaan perundang-

undangan yang terkait dengan Pajak 

Daerah official assessment. 

d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap 

peraturan perundang-undangan daerah di 

bidang Pajak Daerah official assessment. 

e. menyiapkan bahan perumusan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Daerah meliputi official assessment. 

f. melakukan koordinasi perumusan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan, dan 

pengundangan peraturan perundang-

undangan di bidang Pajak Daerah official 

assessment. 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan peraturan Pajak Daerah 

official assessment. 

h. mengkoordinasikan penyusunan 

kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah 

yang terkait dengan Bidang Hukum dan 

Penyuluhan Pajak Daerah; 
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i. mengkoordinasikan penyusunan bahan 

rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Bidang Hukum dan Penyuluhan 

Pajak Daerah; dan 

j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Bidang Hukum dan Penyuluhan. 

13 Subbid Peraturan II1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Subbid Peraturan II mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. menghimpun dan mendokumentasikan 

serta mengelola kepustakaan perundang-

undangan yang terkait dengan Pajak 

Daerah self assessment. 

d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap 

peraturan perundang-undangan daerah di 

bidang Pajak Daerah self assessment. 

e. menyiapkan bahan perumusan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Daerah meliputi self assessment. 

f. melakukan koordinasi perumusan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan, dan 

pengundangan peraturan perundang-

undangan di bidang Pajak Daerah self 

assessment. 
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g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan peraturan Pajak Daerah 

self assessment. 

h. mengkoordinasikan penyusunan 

kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah 

yang terkait dengan Bidang Hukum Pajak 

Daerah; 

i. mengkoordinasikan penyusunan bahan 

rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Bidang Hukum Pajak Daerah; 

dan 

j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Peraturan II. 

14 Subbid Peraturan2) 

 

2)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A dan B (lihat Bagan 7 

dan Bagan 8) 

Subbid Peraturan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. menghimpun dan mendokumentasikan 

serta mengelola kepustakaan perundang-

undangan yang terkait dengan Pajak 

Daerah official assessment dan self 

assessment; 

d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap 

peraturan perundang-undangan daerah di 
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bidang Pajak Daerah official assessment 

dan self assessment; 

e. menyiapkan bahan perumusan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Daerah meliputi official assessment dan 

self assessment; 

f. melakukan koordinasi perumusan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan, dan 

pengundangan peraturan perundang-

undangan di bidang Pajak Daerah official 

assessment dan self assessment; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan peraturan Pajak Daerah 

official assessment dan self assessment; 

h. mengkoordinasikan penyusunan 

kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah 

yang terkait dengan Bidang Hukum Pajak 

Daerah; 

i. mengkoordinasikan penyusunan bahan 

rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Bidang Hukum Pajak Daerah; 

dan 

j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Peraturan. 

15 Subbid Layanan 

Hukum5) 

 

5)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota, dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

Subbid Layanan Hukum mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum dan Penyuluhan Pajak Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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kategori A (lihat Bagan 6 dan  

Bagan 7) 
b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum dan Penyuluhan Pajak Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan 

Bidang Hukum dan Penyuluhan Pajak 

Daerah; 

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Bidang Hukum 

dan Penyuluhan Pajak Daerah; 

e. memberikan pertimbangan hukum 

terhadap dokumen kerjasama dengan 

pihak ketiga; 

f. memberikan pertimbangan hukum 

kepada aparat Badan terhadap 

permasalahan hukum seputar perpajakan 

Daerah; 

g. memberikan pendampingan kepada 

aparat Badan yang dimintai keterangan 

oleh penegak hukum; 

h. memberikan pertimbangan hukum 

perpajakan dalam penanganan 

penyelesaian sengketa perpajakan 

Daerah. 

i. mengkoordinasikan proses pelaporan 

kepada penyidik Kepolisian  dan instansi 

penegak hukum lainnya terhadap 

pelanggaran pidana perpajakan Daerah; 

j. melaksanakan pengkajian dan analisis 

hukum perpajakan daerah; 
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k. memberikan pelayanan hukum lainnya 

dibidang perpajakan Daerah; 

l. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

keuangan, kinerja, kegiatan dan 

akuntabilitas Bidang Hukum dan 

Penyuluhan Pajak Daerah;  

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Layanan Hukum Pajak 

Daerah; 

n. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Layanan Hukum Pajak 

Daerah. 

16 Subbid Peraturan dan 

Layanan Hukum4) 

 

4)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori B (lihat Bagan 8) 

Subbid Peraturan dan Layanan Hukum 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Hukum Pajak Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan 

Subbid Peraturan dan Layanan Hukum 

Pajak Daerah; 

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Subbid Peraturan 

dan Layanan Hukum Pajak Daerah; 
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e. menghimpun dan mendokumentasikan 

serta mengelola kepustakaan perundang-

undangan yang terkait dengan Pajak 

Daerah official assessment dan self 

assessment; 

f. menyiapkan bahan evaluasi terhadap 

peraturan perundang-undangan daerah di 

bidang Pajak Daerah official assessment 

dan self assessment; 

g. menyiapkan bahan perumusan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak 

Daerah meliputi official assessment dan 

self assessment; 

h. memberikan pertimbangan hukum 

terhadap dokumen kerjasama dengan 

pihak ketiga; 

i. memberikan pertimbangan hukum 

kepada aparat Badan terhadap 

permasalahan hukum seputar perpajakan 

Daerah; 

j. memberikan pendampingan kepada 

aparat Badan yang dimintai keterangan 

oleh penegak hukum; 

k. memberikan pertimbangan hukum 

perpajakan dalam penanganan 

penyelesaian sengketa perpajakan 

Daerah. 

l. mengkoordinasikan proses pelaporan 

kepada penyidik Kepolisian  dan instansi 

penegak hukum lainnya terhadap 

pelanggaran pidana perpajakan Daerah; 
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m. melaksanakan pengkajian dan analisis 

hukum perpajakan Daerah; 

n. memberikan pelayanan hukum lainnya 

dibidang perpajakan Daerah; 

o. megelola program penyuluhan peraturan 

perpajakan Daerah ke masyarakat dan 

Wajib Pajak; 

p. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

keuangan, kinerja, kegiatan dan 

akuntabilitas Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan;  

q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Pelayanan Hukum Pajak 

Daerah; 

r. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Peraturan dan Pelayanan 

Hukum Pajak Daerah. 

17 Bidang Pengawasan & 

Penegakan Hukum 

Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum 

mempunyai tugas merumuskan dan 

melakukan evaluasi kebijakan terkait 

pengawasan dan penegakan hukum Pajak 

Daerah, dengan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum Pajak 

Daerah; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum Pajak 

Daerah;  
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c. penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan peraturan terkait kegiatan 

pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan 

Pajak Daerah; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan 

Pajak Daerah; 

e. pengusulan surat tugas penyidikan Pajak 

Daerah; 

f. pelaksanaan kegiatan penyidikan Pajak 

Daerah; 

g. pengkoordinasian kegiatan hasil tindak 

lanjut penyidikan kepada instansi 

penegak hukum; 

h. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan Pajak Daerah yang berkaitan 

dengan Bidang Pengawasan & 

Penegakan Hukum Pajak Daerah; dan 

i. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum. 

18 Subbid Perencanaan & 

Evaluasi Pemeriksaan 

Subbid Perencanaan & Evaluasi Pemeriksaan 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 
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c. menyusun strategi dan perencanaan 

pemeriksaan Pajak Daerah atau Rencana 

Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT); 

d. melaksanakan koordinasi dengan tenaga 

pemeriksa dalam melakukan penagihan 

Pajak Daerah; 

e. melaksanakan koordinasi kegiatan 

pemeriksaan Pajak Daerah dengan unit 

pelaksana teknis dalam lingkup kota / 

kabupaten / provinsi sesuai 

kewenangannya; 

f. mengusulkan surat perintah tugas 

pemeriksaan; 

g. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan; 

h. melakukan pembinaan kepada tenaga 

pemeriksa; 

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Perencanaan & Evaluasi 

Pemeriksaan; dan 

j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Perencanaan & Evaluasi 

Pemeriksaan. 

19 Subbid Perencanaan & 

Evaluasi Penagihan 

Subbid Perencanaan & Evaluasi Penagihan 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 
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Pengawasan & Penegakan Hukum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. melakukan analisa data penagihan Pajak 

Daerah; 

d. menyusun strategi dan perencanaan 

penagihan Pajak Daerah; 

e. melaksanakan koordinasi dengan tenaga 

penagih dalam melakukan penagihan 

Pajak Daerah; 

f. melaksanakan koordinasi kegiatan 

penagihan Pajak Daerah dengan unit 

pelaksana teknis dalam lingkup kota/ 

kabupaten/provinsi sesuai 

kewenangannya; 

g. melakukan rekonsiliasi penerimaan 

pembayaran Pajak Daerah; 

h. mengusulkan daftar objek Pajak Daerah 

yang akan dilakukan penagihan dengan 

surat paksa;  

i. menyusun daftar piutang yang tidak 

dapat ditagih dan yang akan dihapuskan; 

j. mengusulkan penghapusan piutang Pajak 

Daerah yang kadaluarsa; 

k. mengadministrasikan keputusan 

mengenai pengurangan pokok pajak, 

sanksi administrasi (kenaikan, bunga, dan 

denda Pajak Daerah); 

l. melakukan proses pembetulan, 

pembatalan dan pengurangan ketetapan 

Pajak Daerah; 
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m. menyusun laporan jumlah ketetapan, 

pembayaran, tunggakan dan penagihan 

Pajak Daerah; 

n. memproses pengajuan permohonan 

angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak Daerah; 

o. memproses dan mengadministrasikan 

pemberian kompensasi, restitusi dan 

pemindahbukuan;  

p. membuat usulan Wajib Pajak yang akan 

dilakukan pemeriksaan;  

q. melakukan evaluasi hasil penagihan; 

r. melakukan pembinaan kepada tenaga 

penagih; 

s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Subbid Perencanaan & 

Evaluasi Penagihan; dan 

t. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Perencanaan & Evaluasi 

Penagihan. 

20 Subbid Keberatan dan 

Banding 

Subbid Keberatan dan Banding mempunyai 

tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Pengawasan & Penegakan Hukum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 
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c. melaksanakan penyelesaian pembetulan, 

pengurangan atau pembatalan ketetapan 

yang tidak benar, pengurangan ketetapan, 

pengurangan sanksi administrasi, 

keringanan,  pembebasan, permohonan 

keberatan Pajak Daerah, banding dan 

gugatan di Pengadilan Pajak; 

d. melaksanakan penyusunan konsep uraian 

penelitian dan Surat Keputusan 

pembetulan Surat Keputusan, banding 

dan jawaban gugatan, pengurangan atau 

pembatalan ketetapan yang tidak benar, 

pengurangan ketetapan, pengurangan 

sanksi administrasi, keringanan, 

pembebasan, dan Keberatan Pajak 

Daerah;  

e. menyiapkan bahan dan menyusun konsep 

memori/kontra memori peninjauan 

kembali atas putusan banding; 

f. mengelola penugasan untuk menghadiri 

sidang di Pengadilan Pajak; 

g. mengelola penatausahaan uraian 

penelitian dan Surat Keputusan 

pembetulan, pengurangan atau 

pembatalan ketetapan yang tidak benar, 

pengurangan ketetapan, pengurangan 

sanksi administrasi, keringanan, 

pembebasan, banding, jawaban gugatan 

dan Surat Keputusan Keberatan Pajak 

Daerah; 

h. melaksanakan penyimpanan dokumen 

penanganan banding dan gugatan; 
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i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Subbid Keberatan dan 

Banding; dan 

j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Keberatan dan Banding. 

21 Bidang Inovasi dan 

Pengembangan1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Bidang Inovasi dan Pengembangan 

mempunyai tugas merumuskan dan 

memfasilitasi inovasi dan pengembangan 

proses bisnis, organisasi, SDM, dan 

teknologi informasi dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas Administrasi 

Perpajakan daerah, dengan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan;  

c. penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan terkait kegiatan inovasi dan 

pengembangan proses bisnis, organisasi, 

SDM, dan teknologi informasi Pajak 

Daerah; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan 

inovasi dan pengembangan proses bisnis, 

organisasi, SDM, dan teknologi informasi 

Pajak Daerah; 

e. pengembangan dokumen kajian beserta 

peta jalan pengembangan proses bisnis, 
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organisasi, SDM, dan teknologi informasi 

Pajak Daerah; 

f. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan Pajak Daerah yang berkaitan 

dengan Bidang Inovasi dan 

Pengembangan; dan 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Inovasi dan Pengembangan. 

22 Subbid Inovasi 

Layanan1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Subbid Inovasi Layanan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. melakukan kajian terkait inovasi, 

pengembangan, dan perbaikan yang 

diperlukan dari aspek proses bisnis, 

organisasi, dan SDM dalam 

meningkatkan pelayanan kepada publik 

dan wajib Pajak Daerah; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

inovasi, pengembangan, dan perbaikan 

yang diperlukan dari aspek proses bisnis, 

organisasi dan SDM dalam meningkatkan 

pelayanan kepada publik dan wajib Pajak 

Daerah; 
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e. menyusun norma, standar, prosedur, dan 

kriteria pelaksanaan perbaikan pelayanan 

pemungutan Pajak Daerah; 

f. menyusun rencana dan mengelola 

program peningkatan pelayanan kepada 

publik dan wajib Pajak Daerah 

(berkolaborasi dengan Subbid Inovasi 

Layanan dan Subbid Pengembangan 

Pemungutan); 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Subbid Inovasi Layanan; 

dan 

h. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Inovasi Layanan. 

23 Subbid Pengembangan 

Sistem Informasi1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Subbid Pengembangan Sistem Informasi 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. melakukan kajian terkait pengembangan 

yang diperlukan dari aspek sistem 

informasi dalam mendukung strategi 

Badan; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan sistem informasi yang 
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diperlukan dalam mendukung strategi 

Badan (berkolaborasi dengan Subbid 

Inovasi Layanan dan Subbid 

Pengembangan Sistem Informasi); 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Subbid Pengembangan 

Sistem Informasi; 

f. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Pengembangan Sistem 

Informasi. 

24 Subbid Pengembangan 

Pemungutan1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Subbid Pengembangan Pemungutan 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Inovasi dan Pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. melakukan kajian terkait pengembangan 

yang diperlukan dari aspek pemungutan 

Pajak Daerah (seperti pendataan, 

penilaian, penagihan, dan pemeriksaan) 

dalam mendukung strategi Badan; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan yang diperlukan dari 

aspek pemungutan Pajak Daerah (seperti 

pendataan, penilaian, penagihan, dan 

pemeriksaan) dalam mendukung strategi 
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Badan (berkolaborasi dengan Subbid 

Inovasi Layanan dan Subbid 

Pengembangan Sistem Informasi); 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan Subbid Pengembangan 

Pemungutan; dan 

f. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Pengembangan 

Pemungutan. 

25 Subbid Penyuluhan 3) 

 

3)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A (lihat Bagan 7) 

Subbid Penyuluhan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan informasi dan 

penyuluhan Pajak Daerah kepada masyarakat 

dengan fungsi: 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja dan anggaran Subbid Penyuluhan;  

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Subbid 

Penyuluhan; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan 

fungsi Penyuluhan dalam hal pengelolaan 

manajemen pelayanan dan layanan call 

center; pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan teknis operasional 

komunikasi dan hubungan terhadap 

masyarakat; pengelolaan pengaduan 

Wajib Pajak mengenai pelayanan dan 

teknis perpajakan; pelaksanaan 

koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

kerjasama dengan satuan kerja atau 

Instansi lain; penyiapan pemberian 
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bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pelayanan dan penyuluhan Pajak Daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan satuan kerja lainnya dan/atau 

Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Penyuluhan; dan 

e. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Penyuluhan. 

26 Bidang Teknologi 

Informasi2) 

 

2)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A dan B (lihat Bagan 7 

dan Bagan 8) 

Bidang  Teknologi Informasi mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan sistem 

informasi pelayanan pemungutan  Pajak 

Daerah, dengan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi Pajak Daerah;  

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi Pajak Daerah;  

c. penyusunan Cetak Biru Pengembangan 

Teknologi Informasi yang selaras dengan 

rencana strategis; 

d. perancangan,pembangunan, 

pengembangan, pemeliharaan, dan 

pengoperasian infrastruktur  Teknologi 

Informasi Pajak Daerah; 

e. penatausahaan, perencanaan, 

pengendalian, penyimpanan dan 

pengamanan serta akurasi basis data/ 

informasi pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah; 
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f. perancangan, pembangunan, 

pengembangan, pemeliharaan dan 

pengoperasian sistem aplikasi informasi 

pelayanan pemungutan Pajak Daerah; 

g. penganalisisan dan pengembangan 

Teknologi Informasi Pajak Daerah; 

h. pengolahan, penyajian, dan 

pendistribusian data dan informasi 

pelayanan, kinerja dan penerimaan Pajak 

Daerah;  

i. penyusunan bahan kebijakan teknis 

pelayanan pemungutan Pajak Daerah 

yang berkaitan dengan Teknologi 

Informasi Pajak Daerah; 

j. Penyusunan tata kelola Teknologi 

Informasi; 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Teknologi Informasi. 

27 Subbid Infrastruktur 

dan Operasi Teknologi 

Informasi2) 

 

2)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A dan B (lihat Bagan 7 

dan Bagan 8) 

Subbid Infrastruktur dan Operasi Teknologi 

Informasi mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;   

c. merencanakan kebutuhan perangkat 

lunak dan perangkat keras serta jaringan 
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data dan komunikasi dan Teknologi 

Informasi Badan dan unit kerja badan;  

d. mengusulkan pengadaan perangkat lunak 

dan perangkat keras serta jaringan data 

dan komunikasi Teknologi Informasi 

Badan dan unit kerja badan; 

e. melaksanakan kerjasama dengan satuan 

kerja perangkat daerah, unit kerja 

perangkat daerah dan/atau instansi 

pemerintah/swasta terkait, untuk 

pengembangan jaringan data dan 

komunikasi teknologi informasi Pajak 

Daerah; 

f. melaksanakan analisis dan evaluasi 

terhadap perangkat lunak dan perangkat 

keras serta jaringan komunikasi teknologi 

informasi Pajak Daerah dinas dan unit 

kerja badan; 

g. mengkoordinasikan dengan instansi 

terkait dalam hal pemasangan, 

pemeliharaan, pengamanan dan 

pengembangan sistem jaringan 

komunikasi Badan dan unit kerja badan; 

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan infrastruktur dan 

operasional Teknologi Informasi Pajak 

Daerah; 

i. menyiapkan bahan laporan Bidang 

Teknologi Informasi yang terkait dengan 

tugas Seksi Infrastruktur Informasi Pajak 

Daerah; 
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j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Infrastruktur dan Operasi 

Teknologi Informasi. 

28 Subbid Analisis dan 

Pengembangan 

Sistem2) 

 

2)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A dan B (lihat Bagan 7 

dan Bagan 8) 

Subbid Analisis dan Pengembangan Sistem 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

c. melaksanakan pembangunan dan 

pemeliharaan sistem informasi dan 

aplikasi Pajak Daerah; 

d. menghimpun permasalahan sistem 

informasi Pajak Daerah dan usulan 

pengembangan teknologi informasi dari 

Badan dan unit kerja badan;  

e. melakukan audit sistem dan teknologi 

informasi dan aplikasi Pajak Daerah 

Badan dan unit kerja badan; 

f. melakukan analisis dan evaluasi dalam 

rangka pembangunan dan pengembangan 

sistem informasi dan aplikasi Pajak 

Daerah; 

g. mengkoordinasikan dengan satuan kerja 

perangkat daerah, unit kerja perangkat 

daerah dan/atau instansi 

pemerintah/swasta, dalam rangka 
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pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah 

secara online; 

h. mengkoordinasikan integrasi sistem 

informasi pemungutan Pajak Daerah 

dengan satuan kerja perangkat daerah, 

unit kerja perangkat daerah dan/atau 

instansi pemerintah/swasta. 

i. mengkoordinasikan pemasangan, 

instalasi dan pemeliharaan sistem 

informasi dan aplikasi Pajak Daerah 

Badan dan unit kerja badan; 

j. melakukan monitoring sistem informasi 

dan aplikasi Pajak Daerah; 

k. menyiapkan petugas untuk pengoperasian 

sistem informasi dan aplikasi Pajak 

Daerah; 

l. menyusun, merumuskan dan 

mengembangkan proses bisnis sistem 

aplikasi pemungutan Pajak Daerah; 

m. menyusun dan mengevaluasi bentuk 

tampilan rancangan  sistem aplikasi 

dan/atau format laporan informasi Pajak 

Daerah; 

n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan analisis dan 

pengembangan sistem informasi Pajak 

Daerah; 

o. mengkoordinasikan penyusunan tata 

kelola Teknologi Informasi; dan 

p. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 



Manual Struktur Organisasi Administrasi Pajak Daerah  79 / 128 

No Peran Tupoksi 

tugas Subbid Analisis dan Pengembangan 

Sistem. 

29 Subbid Pengolahan 

Informasi dan Integrasi 

Data Eksternal2) 

 

2)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masuk 

kategori A dan B (lihat Bagan 7 

dan Bagan 8) 

Subbid Pengolahan Informasi dan Integrasi 

Data Eksternal mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja dan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

c. mengkoordinasikan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi 

Informasi; 

d. melaksanakan penatausahaan Bidang 

Teknologi Informasi;  

e. melaksanakan pengendalian dan 

pengamanan basis data dan informasi 

Pajak Daerah;  

f. menghimpun, mengolah, menganalisis 

dan menyimpan data eksternal;   

g. melakukan koordinasi dengan satuan 

kerja perangkat daerah, unit kerja 

perangkat daerah dan/atau instansi 

pemerintah/swasta, dalam rangka 

pertukaran dan akurasi data informasi 

Pajak Daerah; 

h. menghimpun, menyimpan, mengolah, 

menganalisis dan data eksternal untuk 

pengembangan potensi Pajak Daerah; 
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i. mengolah, menganalisis, menyajikan dan 

mendistribusikan data informasi 

penerimaan Pajak Daerah dan data 

lainnya terkait dengan administrasi 

perpajakan daerah; 

j. memelihara dan mengelola basis data dan 

informasi Pajak Daerah; 

k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan Pajak Daerah yang 

terkait dengan pengolahan data informasi 

Pajak Daerah; 

l. mengkoordinasikan penyusunan bahan 

rencana strategis dan rencana kerja dan 

Bidang Teknologi Informasi; 

m. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

keuangan, kinerja, kegiatan dan 

akuntabilitas Bidang Teknologi 

Informasi; dan 

n. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbid Pengolahan Informasi dan 

Integrasi Data Eksternal. 

30 UPT Teknologi 

Informasi1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

UPT Teknologi Informasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan teknologi 

informasi Pajak Daerah dengan fungsi: 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja dan anggaran UPT Teknologi 

Informasi; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Teknologi Informasi; 
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c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan 

fungsi Teknologi Informasi dalam hal 

pengoperasian infrastruktur Teknologi 

Informasi Pajak Daerah; penatausahaan, 

perencanaan, pengendalian, penyimpanan 

dan pengamanan serta akurasi basis data/ 

informasi pelayanan pemungutan Pajak 

Daerah; analisis, pengembangan dan 

pengoperasian sistem aplikasi informasi 

pelayanan pemungutan Pajak Daerah; 

penganalisisan kebutuhan Teknologi 

Informasi Pajak Daerah; pengolahan, 

penyajian, dan pendistribusian data dan 

informasi pelayanan, kinerja dan 

penerimaan Pajak Daerah;dan 

penyusunan tata kelola Teknologi 

Informasi; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan satuan kerja lainnya dan/atau 

Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi Teknologi 

Informasi; dan 

e. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Teknologi 

Informasi. 

31 Satpel Infrastruktur dan 

Operasi TI1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Satpel Infrastruktur dan Operasi TI 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Teknologi 

Informasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
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b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. mengusulkan kebutuhan perangkat lunak 

dan perangkat keras serta jaringan data 

dan komunikasi dan Teknologi Informasi 

Pajak Daerah Badan dan unit kerja 

Badan;  

d. melaksanakan analisis dan evaluasi 

terhadap perangkat lunak dan perangkat 

keras serta jaringan komunikasi teknologi 

informasi Pajak Daerah Badan dan unit 

kerja Badan; 

e. melakukan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam hal pemasangan, 

pemeliharaan, pengamanan dan 

pengembangan sistem jaringan 

komunikasi Badan dan unit kerja Badan; 

f. melaksanakan operasional, dan 

pemeliharaan sistem informasi dan 

aplikasi Pajak Daerah; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

h. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Infrastruktur dan Operasi TI. 

32 Satpel Analisis dan 

Pengembangan 

Sistem1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Satpel Analisis dan Pengembangan Sistem 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Teknologi 
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Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Informasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan pembangunan dan 

pemeliharaan sistem informasi dan 

aplikasi Pajak Daerah; 

d. menghimpun permasalahan sistem 

informasi Pajak Daerah dan usulan 

pengembangan teknologi informasi dari 

Badan dan unit kerja Badan;  

e. melakukan analisis dan evaluasi dalam 

rangka pembangunan dan pengembangan 

sistem informasi dan aplikasi Pajak 

Daerah; 

f. melakukan koordinasi pemasangan, 

instalasi dan pemeliharaan sistem 

informasi dan aplikasi Pajak Daerah 

dinas dan unit kerja dinas; 

g. melakukan monitoring sistem informasi 

dan aplikasi Pajak Daerah; 

h. menyusun, merumuskan dan 

mengembangkan proses bisnis sistem 

aplikasi pemungutan Pajak Daerah; 

i. memberikan layanan pertanyaan dan 

pengaduan kepada pengguna terkait 

sistem informasi dan aplikasi Pajak 

Daerah; 
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j. menyusun dan mengevaluasi bentuk 

rancangan sistem aplikasi dan/atau 

format laporan informasi Pajak Daerah; 

k. melakukan koordinasi penyusunan tata 

kelola Teknologi Informasi; dan 

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

m. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Analisis dan Pengembangan 

Sistem. 

33 Satpel Pengolahan 

Informasi dan Integrasi 

Data Eksternal1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Satpel Pengolahan Informasi dan Integrasi 

Data Eksternal mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Teknologi 

Informasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Teknologi Informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan pengendalian dan 

pengamanan basis data dan informasi 

Pajak Daerah;  

d. menghimpun, mengolah, menganalisis 

dan menyimpan data eksternal;   

e. melakukan koordinasi dengan satuan 

kerja perangkat daerah, unit kerja 

perangkat daerah dan/atau instansi 

pemerintah/swasta, dalam rangka 

pertukaran dan akurasi data informasi 

Pajak Daerah; 
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f. menghimpun, menyimpan, mengolah, 

menganalisis dan data eksternal untuk 

pengembangan potensi Pajak Daerah; 

g. mengolah, menyajikan dan 

mendistribusikan data informasi 

penerimaan Pajak Daerah dan data 

lainnya terkait dengan administrasi 

perpajakan daerah; 

h. memelihara dan mengelola basis data 

informasi Pajak Daerah dan data digital; 

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

j. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Pengolahan Informasi dan 

Integrasi Data Eksternal. 

34 UPT Penyuluhan 

Layanan Informasi1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

UPT Penyuluhan Layanan Informasi 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

informasi dan penyuluhan Pajak Daerah 

kepada masyarakat dengan fungsi: 

f. penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja dan anggaran UPT Penyuluhan 

Layanan Informasi;  

g. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Penyuluhan Layanan Informasi; 

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan 

fungsi Penyuluhan Layanan Informasi 

dalam hal pengelolaan manajemen 

pelayanan dan layanan call center; 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan teknis operasional 
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komunikasi dan hubungan terhadap 

masyarakat; pengelolaan pengaduan 

Wajib Pajak mengenai pelayanan dan 

teknis perpajakan; pelaksanaan 

koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

kerjasama dengan satuan kerja atau 

Instansi lain; penyiapan pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pelayanan dan penyuluhan Pajak Daerah; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan satuan kerja lainnya dan/atau 

Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluhan 

Layanan Informasi; dan 

j. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluhan 

Layanan Informasi. 

35 Satpel Komunikasi & 

Hubungan 

Masyarakat1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Satpel Komunikasi & Hubungan Masyarakat 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Penyuluhan 

Layanan Informasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Penyuluhan Layanan Informasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun dan mengelola materi layanan 

informasi Pajak Daerah melalui berbagai 

media; 

d. pemutakhiran laman (website) dan 

panduan informasi perpajakan; 
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e. menghimpun, mengolah dan 

memutakhirkan data dan informasi terkait 

Pajak Daerah di berbagai media; 

f. memonitor dan menganalisa komunikasi 

publik terkait dengan Pajak Daerah; 

g. menyusun dan melaksanakan program 

komunikasi yang sistematis melalui kanal 

yang ada untuk merespons hasil 

monitoring komunikasi publik; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

i. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Komunikasi & Hubungan 

Masyarakat. 

36 Satpel Penyuluhan1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

Satpel Penyuluhan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Penyuluhan 

Layanan Informasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Penyuluhan Layanan Informasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun materi penyuluhan Pajak 

Daerah dalam berbagai media; 

d. melaksanakan penyuluhan Pajak Daerah 

untuk meningkatkan kesadaran Wajib 

Pajak; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

dalam rangka kerjasama dengan satuan 

kerja atau instansi lain; 
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f. melaksanakan perancangan dan 

penyiapan sarana penyuluhan perpajakan; 

g. melaksanakan penyiapan rencana 

kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga 

penyuluhan; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; 

i. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Penyuluhan. 

37 Satpel Penanganan 

Keluhan Publik1) 

 

1)berlaku untuk rancang struktur 

organisasi Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi yang menangani 

pajak provinsi dan kota (lihat 

Bagan 6) 

1)  

Satpel Penanganan Keluhan Publik 

mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Penyuluhan 

Layanan Informasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Penyuluhan Layanan Informasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. mengelola pusat layanan informasi Pajak 

Daerah melalui telepon (call center), 

surat elektronik (e-mail), atau kanal 

social media lainnya; 

d. merespons keluhan publik dan Wajib 

Pajak sesuai dengan prosedur dan standar 

waktu yang berlaku; 

e. mengelola pengaduan publik dan Wajib 

Pajak mengenai pelayanan dan teknis 

perpajakan; 

f. memonitor dan menganalisa komunikasi 

publik baik di media cetak maupun media 
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online terkait pengaduan publik 

mengenai pelayanan Pajak Daerah; 

g. memberi masukan kepada Satpel 

Komunikasi & Hubungan Masyarakat 

mengenai hasil analisa publik masyarakat 

untuk ditindaklanjuti; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

i. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Penanganan Keluhan Publik. 

38 UPT Pelayanan 

Pendapatan Daerah 

UPT Pelayanan Pendapatan Daerah 

mempunyai tugas: 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja dan anggaran UPT Pelayanan 

Pendapatan Daerah;  

b. pelaksanaan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Pelayanan Pendapatan Daerah; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPT Pelayanan Pendapatan 

Daerah dalam hal pelayanan pemberian 

informasi perpajakan daerah; pendataan, 

pemeriksaan, penetapan dan penagihan 

Pajak Daerah; pendaftaran, pengukuhan 

dan penatausahaan subjek dan objek 

Pajak Daerah; pelayanan permohonan 

pembebasan, pengurangan, keringanan 

dan keberatan Pajak Daerah sesuai 

dengan kewenangannya; penegakan 

ketentuan dan peraturan perpajakan 

daerah; 
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k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan satuan kerja lainnya dan/atau 

Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

Pelayanan Pendapatan Daerah; dan 

l. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

Pelayanan Pendapatan Daerah. 

39 Satpel Pelayanan dan 

Pendataan 

Satpel Pelayanan dan Pendataan mempunyai 

tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Pelayanan 

Pendapatan Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. memberikan pelayanan informasi dan 

konsultasi perpajakan daerah; 

d. menerima, meneliti dan 

mengadministrasikan permohonan 

pendaftaran dan pelayanan perpajakan 

daerah; 

e. menerima, meneliti, memvalidasi, 

merekam pelaporan dan pembayaran 

Pajak Daerah; 

f. melaksanakan kegiatan pendataan subjek 

dan objek Pajak Daerah; 

g. melaksanakan verifikasi, perekaman, 

pengelolaan dan pengamanan basis data 

Pajak Daerah; 
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h. mengadministrasikan surat keterangan, 

surat ketetapan, surat keputusan dan surat 

tagihan Pajak Daerah termasuk 

salinannya; 

i. menerbitkan himbauan pembayaran dan 

pelaporan Pajak Daerah; 

j. melaksanakan penelitian lapangan dalam 

rangka penyelesaian permohonan 

pembebasan, pengurangan, pembetulan, 

keberatan, pembatalan, penghapusan dan 

perubahan data objek dan subjek Pajak 

Daerah; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

l. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Pelayanan dan Pendataan. 

40 Satpel Pemeriksaan Satpel Pemeriksaan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Pelayanan 

Pendapatan Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. mengusulkan surat perintah tugas 

pemeriksaan subjek dan objek Pajak 

Daerah; 

d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan 

subjek dan objek Pajak Daerah sesuai 

dengan kewenangannya; 
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e. melaksanakan pemantauan, pengamatan 

dan pengawasan Pajak Daerah sesuai 

dengan kewenangannya; 

f. melakukan pemeriksaan bukti permulaan 

dan mengusulkan tindakan penyidikan 

tindak pidana perpajakan daerah; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

h. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Pemeriksaan. 

41 Satpel Penagihan Satpel Penagihan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana kerja anggaran UPT Pelayanan 

Pendapatan Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan 

dokumen pelaksanaan anggaran UPT 

Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. menerima, menghimpun dan 

mengadministrasikan usulan piutang 

pajak yang akan dilakukan penagihan; 

d. meneliti dan menganalisis data-data dan 

kelengkapan dokumen Wajib Pajak yang 

akan dilakukan penagihan; 

e. menerima, mengadministrasikan dan 

memproses permohonan pengurangan 

pokok pajak, sanksi administrasi 

(kenaikan, bunga, dan denda) Pajak 

Daerah sesuai dengan kewenangannya; 



Manual Struktur Organisasi Administrasi Pajak Daerah  93 / 128 

No Peran Tupoksi 

f. menerbitkan, mengadministrasikan, dan 

menyampaikan surat teguran, surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis, 

surat penagihan seketika dan sekaligus 

dan surat paksa melalui juru sita Pajak 

Daerah; 

g. mengadministrasikan pembayaran (utang 

pajak dan biaya penagihan) sehubungan 

dengan rangkaian pelaksanaan surat 

paksa dan surat perintah melaksanakan 

penyitaan; 

h. menyampaikan surat perintah 

melaksanakan penyitaan kepada 

penanggung pajak/Wajib Pajak yang 

tidak atau belum melunasi pajaknya 

berdasarkan surat paksa melalui jurusita 

Pajak Daerah; 

i. menghimpun laporan dan melaksanakan 

evaluasi kegiatan penagihan aktif dan 

penyitaan; 

j. mengusulkan penghapusan piutang yang 

tidak dapat ditagih; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; 

l. melaksanakan penyimpanan dokumen 

terkait penagihan Pajak Daerah dengan 

surat paksa;  

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan operasional; dan 

n. melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Satpel Penagihan Pajak Daerah. 
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b): di manual ini fokus kepada Administrasi Perpajakan daerah, dan tidak mencakup pendapatan lain di luar Pajak Daerah (seperti 

retribusi dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah) 

5.5 Usulan Strategi Transisi Struktur Organisasi 

Berdasarkan kajian, dengan kendala-kendala yang dimiliki oleh masing-masing OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah, penerapan struktur organisasi memerlukan waktu dan strategi 

transisi. Sebagai prinsip dasar dalam transisi adalah program terkait transisi tidak menimbulkan 

atau meminimalkan dampak terhadap operasional OPD Administrasi Perpajakan Daerah yang 

ada saat ini. Strategi transisi struktur organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah disusun 

berdasarkan beberapa faktor: 

a. Kesiapan penyesuaian peraturan; 

b. Kesiapan koordinasi dan kesepakatan dengan pihak eksternal terkait; 

c. Kesiapan proses bisnis; 

d. Kesiapan Teknologi Informasi (TI); 

e. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam hal kemampuan dan jumlah yang 

memadai, baik untuk meningkatkan kapabilitas SDM yang ada maupun rekrutmen 

SDM yang baru; 

f. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung; dan 

g. Kesiapan manajemen perubahan dalam hal budaya organisasi, sosialisasi, perubahan 

mind-set. 

Berdasarkan analisis faktor-faktor diatas, Tabel 6 memberi ilustrasi mengenai transisi struktur 

organisasi. 
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Tabel 6 - Ilustrasi Transisi Struktur Organisasi 
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6 Kesimpulan dan Rekomendasi 

6.1 Kesimpulan 

1. Dengan semakin pentingnya kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola dan 

meningkatkan Pendapatan Daerah, dimana Pajak Daerah merupakan salah satu komponen 

penting, modernisasi Administrasi Pajak Daerah sangat diperlukan. Struktur organisasi 

merupakan salah satu enabler penting dalam mendorong modernisasi tersebut, sehingga 

dibutuhkan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun struktur organisasi 

Administrasi Pajak Daerah tidak hanya sejalan dengan regulasi dan peraturan berlaku, 

namun juga sesuai dengan strategi dan tantangan organisasi.  

 

2. Rancang struktur organisasi untuk  OPD Administrasi Pajak Daerah setidaknya mengacu 

kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, Permendagri No. 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, 

Fungsi Pengawas, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Permendagri No. 

5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah. 

 

3. Sesuai dengan peraturan dan regulasi diatas, OPD Administrasi Pajak Daerah merupakan 

rumpun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik di level Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah, terdapat dua kategori Administrasi Pajak Daerah, yaitu: 

i. Menjadi bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik di 

level Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 

ii. Menjadi unit Badan Pendapatan Daerah tersendiri baik di level Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

 

4. Dalam membangun struktur organisasi, tidak hanya peraturan dan regulasi sebagai kriteria 

penting, namun juga terkait kriteria lainnya, yaitu strategi dan tantangan organisasi. 

Berdasarkan kajian di TRAMPIL, terhadap 4 (empat) OPD Administrasi Pajak Daerah, 

strategi utama akan terfokus dalam memperkuat basis data, dan sistem TI, meningkatkan 

kapabilitas fungsi perpajakan terutama dalam hal penagihan dan pemeriksaan, dan secara 

bersamaan meningkatkan tata kelola organisasi dan akses dan kualitas pelayanan kepada 
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Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Untuk menjalankan hal-hal 

ini, diperlukan penguatan SDM, pengelolaan SDM dan pembangunan budaya kerja. 

 

5. Berdasarkan praktik umum, organisasi administrasi pajak umumnya terstruktur 

berdasarkan fungsi pajak dibandingkan jenis pajak. Struktur berdasarkan fungsi memberi 

manfaat dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. 

 

6. Mengacu kepada maturity model organisasi administrasi perpajakan, secara umum 

dikarenakan tiga OPD Administrasi Pajak Daerah di TRAMPIL relatif masih dalam tahap 

awal menerapkan struktur organisasi berdasarkan fungsi (kecuali BPPD Bandung yang 

masih berdasarkan jenis pajak), saat ini level maturitas OPD Administrasi Pajak Daerah 

masih berada antara Level 1, yaitu Level “Dasar” dan Level 2, yaitu Level “Bertumbuh”. 

Dengan menggunakan sepuluh (10) kriteria uji rancang organisasi yang dikembangkan 

Campbell dan Goold, secara umum dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang ada 

saat ini belum optimal untuk dapat memenuhi tantangan organisasi ke depan dalam 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib 

Pajak. 

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang dibahas sebelumnya, di bawah ini terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memastikan penggunaan dokumen naskah akademis 

ini secara maksimal: 

1. Usulan rancang struktur organisasi OPD Administrasi Pajak Daerah terdiri atas dua (2) 

kategori utama, yaitu: 

a. Unit Sebagai Bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

i. Struktur organisasi untuk tipe A (enam bidang) dan tipe B (lima bidang) 

ii. Struktur organisasi untuk tipe C (empat bidang) 

b. Usulan Struktur Organisasi dengan Unit Tersendiri Badan Pendapatan Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

i. Struktur organisasi untuk tipe A (empat bidang) 

ii. Struktur organisasi untuk tipe B (tiga bidang) 
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2. Berdasarkan kajian, dengan kendala-kendala yang dimiliki oleh masing-masing OPD 

Administrasi Pajak Daerah, penerapan struktur organisasi memerlukan waktu dan strategi 

transisi. Sebagai prinsip dasar dalam transisi adalah program terkait transisi tidak 

menimbulkan atau meminimalkan dampak terhadap operasional OPD Administrasi Pajak 

Daerah yang ada saat ini. 

 

3. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait dengan struktur dan 

kepegawaian (BKPSDM, BKD, dan ORB) di bawah arahan dan pengawasan dari Kepala 

Pemerintah Daerah/Sekretariat Daerah/Asisten Perekonomian Pemerintah Daerah, dan 

juga panduan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN RB, BKN, 

dan DJPK–Kementerian Keuangan) dalam hal: 

a. Memastikan adanya prosedur rotasi/mutasi yang terancang dan terimplementasi secara 

konsisten agar ketersediaan SDM terkait dengan fungsi inti perpajakan daerah (seperti 

pendata, penilai, auditor, penagih, dan pemeriksa keberatan) dapat terjaga dalam level 

tertentu, sehingga kapabilitas organisasi dapat terjaga dalam rangka memastikan 

peningkatan penerimaan daerah; 

b. Memastikan adanya pengadaan SDM sesuai dengan kebutuhan Administrasi Pajak 

Daerah, terutama yang menjadi urgensi tinggi adalah SDM terkait dengan 

pemeriksaan/Auditor dan penagihan; dan 

c. Memastikan adanya program pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan 

dan terimplementasi secara fleksibel (tidak hanya dilakukan dengan kerja sama dengan 

Kementerian Keuangan namun juga dengan institusi pelatihan eksternal yang 

terakreditasi).  
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 Lampiran 1 – Tingkat Maturitas Struktur Organisasi Administrasi Perpajakan Daerah 

Mengacu kepada laporan USAID4, maturitas struktur organisasi di Administrasi Perpajakan Daerah dapat terbagi atas empat level (1 terendah 

dan 4 tertinggi). 

Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – “Berkembang” Maturitas Level 3 – “Konsolidasi” Maturitas Level 4 – “Pemimpin” 

a. Organisasi terstruktur 

berdasarkan tipe pajak. 

b. Beberapa fungsi inti dan 

pendukung seperti investigasi 

fraud pajak, pengendali internal, 

dan kepatuhan masih belum ada, 

dan masih ditangani oleh institusi 

pemerintah yang lebih tinggi 

yang mana pegawai pelaksana di 

institusi pemerintah tersebut  

tidak memahami sistem 

administrasi perpajakan dan tidak 

efektif dalam melakukan audit 

dengan frekuensi yang tidak 

tersistematis. 

a. Organisasi terstruktur berdasarkan 

fungsi baik di Kantor Pusat maupun 

di Kantor Pelayanan. 

b. Keputusan mengenai lokasi kantor 

dan pegawai, belum didasarkan atas 

praktik umum, terkait dengan 

kepegawaian terpusat, rentang 

kendali yang memadai, anggaran 

yang memadai, komputerisasi dan 

jaringan data yang memadai. 

Sebagai konsekuensi, pegawai 

fungsional di beberapa lokasi 

terfragmentasi menjadi unit kecil 

dengan rasio jumlah karyawan 

dengan beban kerja yang tidak 

efektif dan tanpa dilengkapi dengan 

a. Organisasi yang terstruktur 

berdasarkan fungsi telah berjalan 

selama beberapa tahun berdasarkan 

suatu peraturan. 

b. Dengan struktur berdasarkan 

fungsi, Kantor Pusat dan Kantor 

Pelayanan telah beroperasi selama 

beberapa tahun dan memiliki 

pegawai berdasarkan kajian beban 

kerja, konsep kepegawaian 

terpusat, dan rasio manajer-

pegawai teknis yang memadai. 

c. Beberapa Kantor Pelayanan dan 

grup fungsional telah memiliki 

peralatan komputer dan jaringan 

data yang terbatas/yang sudah 

a. Organisasi yang terstruktur 

berdasarkan fungsi telah berjalan 

selama beberapa tahun berdasarkan 

suatu peraturan. 

b. Dengan struktur berdasarkan fungsi, 

Kantor Pusat dan Kantor Pelayanan 

telah beroperasi selama beberapa 

tahun dan memiliki pegawai 

berdasarkan kajian beban kerja, 

konsep kepegawaian terpusat, dan 

rasio manajer-pegawai teknis yang 

memadai. 

c. Seluruh Kantor Pelayanan dan grup 

fungsional telah memiliki peralatan 

komputer dan jaringan data yang 

                                                 
4 USAID’S Leadership in Public Financial Management, “Detailed Guidelines for Improved Tax Administration in Latin America and the Caribbean”, 2013 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – “Berkembang” Maturitas Level 3 – “Konsolidasi” Maturitas Level 4 – “Pemimpin” 

c. Tidak memiliki departemen 

hukum tersendiri. Semua kasus 

litigasi dirujuk ke Departemen 

Kehakiman atau Kejaksaan. 

Pengacara dari Departemen 

Kehakiman/Kejaksaan tidak 

berpengalaman dalam hukum 

pajak, dan akibatnya sebagian 

besar fraud, banding, dan kasus 

lainnya kalah dalam litigasi. 

d. Tidak ada layanan muka-putusan 

yang diberikan kepada Wajib 

Pajak oleh Administrasi 

Perpajakan, sehingga Wajib 

Pajak membuat keputusan bisnis 

yang berisiko tinggi berkaitan 

dengan konsekuensi pajak. 

e. Interpretasi legal permasalahan 

terkait ketentuan dan posisi 

Administrasi Perpajakan yang 

berulang kali terjadi tidak 

tersedia bagi Wajib Pajak atau 

pegawai teknis Administrasi 

peralatan dan informasi yang 

memadai untuk menjalankan 

pekerjaannya secara efektif dan 

efisien. 

c. Beberapa fungsi inti dan pendukung 

seperti penagihan, pengendali 

internal, dan kepatuhan masih belum 

ada, dan masih ditangani oleh 

institusi pemerintah yang lebih 

tinggi yang mana pegawai pelaksana 

di institusi pemerintah tersebut  tidak 

memahami sistem administrasi 

perpajakan dan tidak efektif dalam 

melakukan audit dengan frekuensi 

yang tidak tersistematis. 

d. Tidak memiliki departemen hukum 

tersendiri, namun Kepala Pajak 

sudah menyadari mengenai perlunya 

ahli hukum ini. Penugasan temporer 

pengacara dari agensi lain dilakukan 

secara kadang-kadang, dan mewakili 

Administrasi Perpajakan untuk 

kasus-kasus penting terkait fraud 

tertinggal untuk menjalankan 

pekerjaan secara efisien dan efektif. 

d. Beberapa fungsi inti dan 

pendukung seperti penagihan, 

pengendali internal, dan kepatuhan 

telah beroperasional untuk 

beberapa tahun dan belum 

berfungsi secara efektif. 

e. Selama lima tahun terakhir telah 

memiliki departemen hukum 

tersendiri, dan baru saja telah 

dipenuhi secara lengkap dengan 

pengacara yang ditugaskan untuk 

penanganan legislasi, litigasi, dan 

konsultansi. Seluruh kasus litigasi 

telah dikelola oleh unit ini, dan pada 

dua tahun terakhir telah mencapai 

tingkat kemenangan sebesar 60 

persen. 

f. Layanan muka-putusan telah 

diberikan kepada Wajib Pajak oleh 

departemen legal Administrasi 

Perpajakan, walaupun 30 persen 

terkinikan untuk menjalankan 

pekerjaan secara efisien dan efektif. 

d. Seluruh fungsi inti dan pendukung 

telah beroperasional selama beberapa 

tahun dan secara konsisten berjalan 

efektif. 

e. Lebih dari sepuluh tahun telah 

memiliki departemen hukum 

tersendiri, dan sudah dipenuhi secara 

lengkap dengan pengacara yang 

ditugaskan untuk penanganan 

legislasi, litigasi, dan konsultansi. 

Seluruh kasus litigasi telah dikelola 

oleh unit ini, dan pada lima tahun 

terakhir telah mencapai tingkat 

kemenangan sebesar 85 persen. 

f. Layanan muka-putusan telah 

diberikan kepada Wajib Pajak oleh 

departemen legal Administrasi 

Perpajakan sebesar 100 persen dari 

waktunya. 

g. Interpretasi legal permasalahan terkait 

ketentuan dan posisi Administrasi 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – “Berkembang” Maturitas Level 3 – “Konsolidasi” Maturitas Level 4 – “Pemimpin” 

Perpajakan, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian. 

f. Di lokasi Kantor Pelayanan, 

Wajib Pajak yang mengajukan 

pertemuan dengan pegawai 

penangan kasus melalui surat 

atau telepon, secara rutin 

dialihkan dari area resepsi ke 

tempat kerja untuk bertemu dan 

berinteraksi dengan pegawai 

penanganan kasus, sehingga 

memungkinkan terjadinya kolusi 

dan potensi risiko terbukanya 

informasi Wajib Pajak lainnya. 

g. Pembagian peran antara Kantor 

Pusat dan Kantor Pelayanan tidak 

jelas, dan sejumlah pegawai 

Kantor Pusat terlibat langsung 

dalam operasional dengan Wajib 

Pajak. Sehingga menciptakan 

ketidakjelasan di Wajib Pajak 

dan pegawai mengenai "siapa 

yang berwenang". 

dan banding. Pengacara dari 

Departemen Kehakiman/Kejaksaan 

tidak berpengalaman dalam hukum 

pajak, dan akibatnya sebagian besar 

fraud, banding, dan kasus lainnya 

kalah dalam litigasi. Namun 

pengacara dari agensi lain yang 

ditugaskan secara temporer 

memenangi beberapa kasus. 

e. Tidak ada layanan muka-putusan 

yang diberikan kepada Wajib Pajak 

oleh Administrasi Perpajakan, 

sehingga Wajib Pajak membuat 

keputusan bisnis yang berisiko tinggi 

berkaitan dengan konsekuensi pajak. 

f. Interpretasi legal permasalahan 

terkait ketentuan dan posisi 

Administrasi Perpajakan yang 

berulang kali terjadi tidak tersedia 

bagi Wajib Pajak atau pegawai 

teknis Administrasi Perpajakan, 

sehingga menimbulkan 

ketidakpastian. 

putusan dikeluarkan lebih dari 

ukuran waktu standar 60 hari. 

g. Interpretasi legal permasalahan 

terkait ketentuan dan posisi 

Administrasi Perpajakan yang 

berulang kali terjadi tersedia secara 

reguler bagi Wajib Pajak dan 

pegawai penegakan hukum, oleh 

departemen legal. 

h. Di lokasi Kantor Pelayanan, Wajib 

Pajak yang mengajukan pertemuan 

dengan pegawai penanganan kasus 

melalui surat atau telepon, 

dialihkan ke ruang interviu khusus 

untuk berdiskusi dengan pegawai 

penanganan kasus. Wajib Pajak 

tidak lagi berkunjung ke ruang kerja 

pegawai. 

i. Kepala Pajak dan bawahan 

langsungnya telah memiliki definisi 

peran spesifik, eksklusif untuk 

Kantor Pusat (normatif dan 

perencanaan) dan Kantor 

Perpajakan yang berulang kali terjadi 

tersedia secara reguler bagi Wajib 

Pajak dan pegawai penegakan hukum, 

oleh departemen legal. 

h. Di lokasi Kantor Pelayanan, Wajib 

Pajak yang mengajukan pertemuan 

dengan pegawai penanganan kasus 

melalui surat atau telepon, dialihkan 

ke ruang interviu khusus yang berada 

di area pelayanan, untuk berdiskusi 

dengan pegawai penanganan kasus. 

i. Peran spesifik, eksklusif untuk Kantor 

Pusat (normatif dan perencanaan) dan 

Kantor Pelayanan (operasional/ 

eksekusi) telah terdefinisi dan sudah 

berjalan selama beberapa tahun, dan 

peran-peran terkait secara umum telah 

terjalankan. 

j. Peraturan pegawai negeri sipil telah 

berlaku dengan kriteria kualifikasi 

yang jelas untuk Administrasi 

Perpajakan, dan pegawai yang ada 

sudah memiliki kualifikasi yang 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – “Berkembang” Maturitas Level 3 – “Konsolidasi” Maturitas Level 4 – “Pemimpin” 

h. Antara 60-75 persen manajer dan 

pegawai direkrut dan diseleksi 

secara politis, dan tidak memiliki 

kualifikasi yang memadai, 

dengan program on-the-job 

training yang rendah dan belum 

ada pelatihan formal untuk 

pekerjaan yang terkait dengan 

Administrasi Perpajakan. 

i. Manajer menggunakan mayoritas 

waktunya untuk kegiatan 

administratif dan sedikit terkait 

dengan kegiatan manajemen. 

j. Belum ada delegasi wewenang 

yang formal dan tertulis, dan 

banyak audit yang telah 

diselesaikan dan kasus teknis 

lainnya disampaikan ke 

manajemen lebih tinggi untuk 

reviu dan persetujuan, sehingga 

menciptakan kasus tertunda yang 

setengah selesai secara terus 

menerus. 

g. Meskipun telah distrukturkan 

berdasarkan fungsi, karena masih 

belum familiar dengan jenis pajak 

lainnya dan kurangnya program 

pelatihan pada saat transisi, pegawai 

teknis masih bekerja sesuai dengan 

spesialisasi pajaknya. 

h. Di lokasi Kantor Pelayanan, Wajib 

Pajak yang mengajukan pertemuan 

dengan pegawai penanganan kasus 

melalui surat atau telepon, secara 

rutin dialihkan dari area resepsi ke 

tempat kerja untuk bertemu dan 

berinteraksi dengan pegawai 

penanganan kasus, sehingga 

memungkinkan terjadinya kolusi 

dan potensi risiko terbukanya 

informasi Wajib Pajak lainnya. 

i. Kepala Pajak dan bawahan 

langsungnya belum memiliki 

definisi peran spesifik, eksklusif 

yang bersifat normatif dan 

perencanaan untuk Kantor Pusat dan 

Pelayanan (operasional/eksekusi) 

sehingga setiap kontak yang 

kadang-kadang terjadi antara 

pegawai Kantor Pusat dengan 

Wajib Pajak umumnya terdeteksi 

dan terkoreksi. 

j. Peraturan pegawai negeri sipil telah 

berlaku dengan kriteria kualifikasi 

yang jelas untuk Administrasi 

Perpajakan, dan pegawai yang ada 

sudah memiliki kualifikasi yang 

memadai untuk menjalankan 

tugasnya. Walaupun demikian, 

penundaan ataupun keterlambatan 

yang dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian mengenai permintaan 

rekrutmen masih terjadi. 

k. Ruang pelatihan dengan kualitas 

baik beserta program on-the-job 

training yang formal, dimana 

termasuk seluruh jenis pajak untuk 

setiap fungsi, telah berjalan selama 

beberapa tahun, namun masih 

sangat baik untuk menjalankan 

tugasnya. Permintaan rekrutmen telah 

dipenuhi oleh Badan Kepegawaian 

secara tepat waktu. 

k. Ruang pelatihan dengan kualitas 

sangat baik beserta program on-the-

job training yang formal, dimana 

termasuk seluruh jenis pajak untuk 

setiap fungsi, telah berjalan selama 

beberapa tahun, dan selalu terkinikan 

terkait dengan perubahan undang-

undang, peraturan, dan prosedur. 

Program pendidikan profesi tingkat 

lanjut untuk mengkinikan program 

pelatihan telah tersedia. 

l. Seluruh manajer level atas dan 

tengah, dan supervisor senior telah 

mengikuti pelatihan manajerial, dan 

mayoritas waktu mereka telah 

menjalankan fungsi manajerial. 

m. Delegasi wewenang yang formal dan 

tertulis telah diberikan secara penuh 

kepada manajer terbawah, dan reviu 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – “Berkembang” Maturitas Level 3 – “Konsolidasi” Maturitas Level 4 – “Pemimpin” 

k. Jumlah pengaduan pajak tinggi. 

l. Tingkat produktivitas relatif 

rendah dan tidak efisien. Sebagai 

contoh, (i) 40 persen kasus audit 

dalam setahun tidak membawa 

hasil terhadap kegiatan asesmen 

pajak original, dimana standar 

adalah 10 persen. Hal ini 

menunjukkan rendahnya kualitas 

pemilihan kasus yang diaudit 

atau tidak efisiennya audit; (ii) di 

Kantor Pelayanan, kebanyakan 

Wajib Pajak menunggu di loket 

tunggu selama setidaknya 40-45 

menit sebelum diberikan 

pelayanan, dimana standar tidak 

lebih dari 20 menit. 

peran operasional/eksekusi untuk 

Kantor Pelayanan, dan sejumlah 

pegawai Kantor Pusat terlibat 

langsung dalam operasional dengan 

Wajib Pajak. Sehingga 

ketidakjelasan di Wajib Pajak dan 

pegawai mengenai "siapa yang 

berwenang" masih terjadi. 

j. Peraturan pegawai negeri sipil telah 

berlaku dengan kriteria kualifikasi 

yang jelas untuk Administrasi 

Perpajakan. Walaupun demikian, 

sekitar setengah dari manajer dan 

pegawai masih direkrut dan diseleksi 

secara politis, dan tidak memiliki 

kualifikasi yang memadai, dengan 

program on-the-job training yang 

rendah dan tidak ada pelatihan 

formal untuk pekerjaan yang terkait 

dengan spesialisasi fungsinya. 

k. Mayoritas waktu manajer terlalu 

banyak digunakan untuk 

belum terkinikan terkait dengan 

perubahan undang-undang, 

peraturan, dan prosedur. Selain itu, 

masih kurangnya program 

pendidikan profesi tingkat lanjut 

untuk mengkinikan program 

pelatihan yang telah outdated. 

l. Seluruh manajer level tengah dan 

supervisor senior telah mengikuti 

pelatihan manajerial, dan mereka 

secara umum telah menjalankan 

fungsi manajerial, tapi masih belum 

ada program pelatihan khusus 

untuk manajemen puncak. 

m. Sudah ada beberapa delegasi 

wewenang yang formal dan tertulis, 

namun belum diberikan secara 

penuh kepada pegawai di bawah 

pegawai teknis senior karena 

adanya kekhawatiran bahwa 

wewenang akan disalahgunakan 

atau peluang korupsi dapat terjadi 

sehingga auditor dan penagih yang 

manajemen dan pengendali internal 

secara terus menerus dilakukan untuk 

memonitor pelanggaran wewenang 

dan tindakan korektif yang 

diperlukan. 

n. Program penanganan keluhan telah 

berjalan efektif selama beberapa 

tahun, dan Wajib Pajak secara umum 

merasa keluhan mereka telah 

ditangani secara tepat waktu. 

o. Tingkat produktivitas tinggi dan 

indikator kinerja telah tercapai atau 

melewati standar. Sebagai contoh, (i) 

tingkat audit dan no additional 

assessment telah terpenuhi 10 persen 

(sesuai standar) untuk lima tahun 

terakhir. Di Kantor Pelayanan, Wajib 

Pajak menunggu di loket tunggu 

selama tidak lebih 20 menit sebelum 

diberikan pelayanan, sesuai dengan 

standar, selama lima tahun terakhir. 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – “Berkembang” Maturitas Level 3 – “Konsolidasi” Maturitas Level 4 – “Pemimpin” 

penyelesaian kasus dan menjalankan 

tugas manajemen secara sporadis. 

l. Masih belum ada delegasi 

wewenang yang formal dan tertulis, 

dan banyak audit yang telah 

diselesaikan dan kasus teknis lainnya 

disampaikan ke manajemen lebih 

tinggi untuk reviu dan persetujuan, 

sehingga kasus tertunda yang 

setengah selesai masih berjalan 

secara terus menerus. 

m. Jumlah pengaduan pajak tinggi. 

n. Tingkat produktivitas masih rendah 

dan tidak efisien. Sebagai contoh, (i) 

tingkat audit dan no additional 

assessment sekitar 20-30 persen, 

dimana standar adalah 10 persen; (ii) 

di Kantor Pelayanan, kebanyakan 

Wajib Pajak menunggu di loket 

tunggu selama setidaknya 35 menit 

sebelum diberikan pelayanan, 

dimana standar tidak lebih dari 20 

menit. 

berpengalaman sekalipun 

berpotensi tidak akan mampu 

menjalankan tugasnya secara 

maksimal. 

n. Program penanganan keluhan telah 

berjalan efektif selama beberapa 

tahun, dan Wajib Pajak secara 

umum merasa keluhan mereka telah 

ditangani secara tepat waktu. 

o. Tingkat produktivitas sudah cukup 

tinggi dan indikator kinerja secara 

umum telah tercapai. Sebagai 

contoh, tingkat audit dan no 

additional assessment telah 

mencapai 10 persen (sesuai standar) 

untuk tiga tahun terakhir. Di Kantor 

Pelayanan, Wajib Pajak biasanya 

menunggu di loket tunggu selama 

tidak lebih 20 menit sebelum 

diberikan pelayanan, sesuai dengan 

standar. 
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Lampiran 2 – Pendekatan Rancang Struktur OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah 

Dalam manual rancang struktur organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah, digunakan 

pendekatan rancang organisasi yang telah dikembangkan oleh Michael Goold dan Andrew 

Campbell seperti terlihat pada bagan di bawah ini. Pendekatan ini terdiri atas sepuluh (10) 

kriteria dan setiap faktor digunakan sebagai faktor uji dalam melakukan rancang struktur 

organisasi yang paling optimal. 

 

 

Bagan 9 - Pendekatan Rancang Struktur Organisasi 

 

Tabel 7 - Penjelasan Kriteria Rancang Struktur Organisasi 

No Kriteria Penjelasan 

1 Beroperasi dalam 

batasan (regulasi 

yang berlaku) 

Batasan (constraints) berdampak terhadap rancang struktur terutama untuk 

jangka pendek dan menengah. Hal ini terkait dengan undang-undang/peraturan 

pemerintah, pemangku kepentingan yang memiliki power, sistem TI dan proses 

bisnis yang kompleks dan berbiaya tinggi, dan budaya organisasi. Bila 

organisasi bertujuan untuk merubah batasan tersebut dikarenakan adanya 
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No Kriteria Penjelasan 

perubahan strategi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian 

terhadap batasan-batasan tersebut. 

2 Membuat strategi 

untuk dapat 

dijalankan 

Struktur ada untuk membuat strategi agar kegiatan utama (critical work 

activities) dapat dijalankan. Caranya adalah dengan memastikan adanya 

pengawasan yang memadai oleh manajemen terhadap operasional yang terkait 

dengan kapabilitas utama dan inisiatif strategis. 

3 Kesesuaian dengan 

SDM 

Rancang struktur yang baik akan sulit untuk diimplementasikan bila tidak dapat 

dioperasionalkan oleh SDM yang tepat. Pada saat perancangan struktur perlu 

diperhatikan bagaimana SDM yang ada dapat memenuhi ketentuan struktur 

organisasi dan bagaimana implikasi bila SDM yang ada tidak memenuhi 

ketentuan struktur organisasi. 

4 Cost containment 

(rentang kendali, 

slack) 

Cost containment terkait dengan biaya yang dapat berdampak terhadap efisiensi 

dan efektivitas seperti rentang kendali, hierarki yang berlebihan dan redundansi 

dimana organisasi perlu melakukan prioritas terhadap kegiatan yang bersifat 

strategis. Untuk melakukan hal ini, kegiatan dan peran yang bertugas untuk 

menyelesaikan kegiatan tersebut perlu dibagi ke dalam berbagai kategori 

berdasarkan relevansi strategis, dengan biaya dan sumber daya strategi alokasi 

yang berbeda untuk masing-masing kegiatan. 

5 Mengeliminasi link 

yang sulit 

Pengelompokkan tugas menjadi jabatan, dan pengelompokan jabatan menjadi 

unit adalah salah satu komponen penting dalam rancang organisasi. 

Kemungkinan dua jabatan dapat berjalan selaras akan semakin tinggi bila 

ditempatkan dalam unit yang sama. Link yang sulit akan muncul bila unit-unit 

tidak berjalan selaras. Penyelarasan bisa dilakukan dengan mekanisme informal 

(seperti social network) dan formal (seperti sistem, prosedur, peran penghubung, 

project manager sebagai integrator program, dan tim lintas unit yang permanen). 

6 Menjaga spesialisasi 

yang kritikal 

Di dalam organisasi, beberapa pekerjaan memiliki karakter yang tidak hanya 

strategis namun juga sangat unik sehingga diperlukan struktur yang terpisah 

untuk mengoptimalkan pekerjaan tersebut. Untuk menjaga spesialisasi tersebut, 

diperlukan unit tersendiri dengan wewenang khusus. Namun tetap harus dibuat 

mekanisme tersendiri agar unit ini dapat selaras dan berkolaborasi secara 

maksimal dengan unit lain untuk mencegah terjadinya link yang sulit. 

7 Optimalisasi hierarki Setiap lapis manajemen di dalam hierarki organisasi harus mampu memberikan 

nilai tambah dan tidak hanya melakukan pengawasan kepada level yang lebih 

rendah. Beberapa kegiatan yang bersifat nilai tambah yang dapat diberikan 

seperti pelayanan terpusat (shared service center), memfasilitasi koordinasi atau 

pengetahuan antar unit, memberikan bimbingan manajemen atau fungsi tertentu, 

dan alokasi sumber daya. 

8 Kejelasan tanggung 

jawab dan wewenang 

Organisasi perlu menempatkan tanggung jawab dan wewenang yang diperlukan. 
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No Kriteria Penjelasan 

Tiga faktor penting bagi organisasi dalam menganalisis di mana harus 

menempatkan wewenang:  

a. Apakah pengetahuan yang diperlukan terdapat pada satu unit atau 

didistribusikan di seluruh organisasi? 

b. Apakah dampak dari keputusan dirasakan secara lokal pada satu unit 

tersebut atau lebih luas?  

c. Seberapa mudah mentransfer informasi secara efektif, jika diperlukan? 

9 Memperkuat 

akuntabilitas 

Akuntabilitas terkait dengan manajemen kinerja yang memberikan kontrol yang 

memadai bagi unit untuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya 

sehingga berjalan efisien dan mampu memotivasi pegawai. 

10 Meningkatkan 

fleksibilitas 

Fleksibilitas terkait dengan seberapa fleksibel rancang organisasi untuk 

mengakomodasi perubahan yang terbagi atas fleksibilitas di level organisasi dan 

individu.  

Di level organisasi, dengan adanya struktur yang kompleks dan memiliki saling 

ketergantungan yang tinggi akan mempersulit organisasi untuk berubah 

mengingat efek riak yang terjadi terhadap individu yang terkena dampak 

dibandingkan organisasi yang bersifat modular dengan struktur terpisah. 

Ketidakseimbangan wewenang power dan pengaruh antar unit juga dapat 

berdampak kepada fleksibilitas. 

Di level individu, rancang jabatan yang kurang bervariasi atau terlalu kaku 

cenderung sulit menciptakan fleksibilitas. Membangun pusat SDM (pool of 

resources) yang bersifat generalis dapat mendorong fleksibilitas dan alokasi 

sumber daya yang lebih baik untuk pekerjaaan yang bersifat siklus seperti 

project. 
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Lampiran 3 – Kajian Struktur Organisasi di OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah 

 

1. Struktur Organisasi Saat Ini di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

Pada program TRAMPIL ini, terdapat 4 (empat) OPD Administrasi Perpajakan Daerah yang 

berpartisipasi, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta, Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Badung, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Bandung. Seperti terlihat di , 

kecuali BAPENDA DKI Jakarta, OPD Administrasi Perpajakan Daerah lainnya memungut tipe 

pajak yang hampir sama. Dengan posisi Provinsi DKI Jakarta tidak hanya sebagai provinsi 

namun juga sebagai kota, BAPENDA DKI Jakarta memungut 13 jenis pajak. 

Tabel 8 - Pajak yang dipungut berdasarkan OPD Administrasi Perpajakan Daerah di TRAMPIL 

No. Jenis Pajak OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

BAPENDA 

DKI Jakarta 

BPPDRD 

Balikpapan 

BAPENDA 

Badung 

BPPD 

Bandung 

1 Pajak Kendaraan 

Bermotor 

√    

2 Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

√    

3 Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 

√    

4 Pajak Air Permukaan     

5 Pajak Rokok √    

6 Pajak Hotel √ √ √ √ 

7 Pajak Restoran √ √ √ √ 

8 Pajak Hiburan √ √ √ √ 

9 Pajak Reklame √ √ √ √ 

10 Pajak Penerangan Jalan √ √ √ √ 

11 Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

 √ √ √ 

12 Pajak Parkir √ √ √ √ 

13 Pajak Air Tanah √ √ √ √ 

14 Pajak Sarang Burung 

Walet 

 √   
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No. Jenis Pajak OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

BAPENDA 

DKI Jakarta 

BPPDRD 

Balikpapan 

BAPENDA 

Badung 

BPPD 

Bandung 

15 Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

√ √ √ √ 

16 Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

√ √ √ √ 

 

Struktur organisasi masing-masing OPD Administrasi Perpajakan Daerah di TRAMPIL dapat 

dilihat pada Bagan 10 sampai dengan Bagan 14. Secara umum, kecuali BPPD Bandung, tiga 

OPD Administrasi Perpajakan Daerah lainnya telah menerapkan struktur organisasi 

berdasarkan fungsi (maupun berdasarkan jenis pajak dan dikombinasikan dengan fungsi seperti 

di BPPDRD Balikpapan). Setiap OPD Administrasi Perpajakan Daerah terdiri atas Kantor 

Pusat dan Kantor Pelayanan (dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis atau UPT). BAPENDA DKI 

Jakarta memiliki 48 Kantor Pelayanan, BPPDRD Balikpapan memiliki 1 Kantor Pelayanan, 

BAPENDA Badung memiliki 2 Kantor Pelayanan, dan BPPD Bandung memiliki 5 Kantor 

Pelayanan.  

Khususnya di Provinsi DKI Jakarta, di setiap lima kota administratif dibentuk Kantor Suku 

Badan yang tidak hanya berperan sebagai koordinator Kantor Pelayanan namun juga 

menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. 
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Bagan 10 – Struktur Organisasi BAPENDA DKI Jakarta (September 2019) 

 

 

Bagan 11 – Struktur Organisasi Unit Operasional BAPENDA DKI Jakarta (September 2019) 
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Bagan 12 – Struktur Organisasi BPPDRD Balikpapan (September 2019) 

 

 

Bagan 13 – Struktur Organisasi BAPENDA Badung (September 2019) 
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Bagan 14 - Struktur Organisasi BPPD Bandung (September 2019) 
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Selain itu setiap OPD Administrasi Perpajakan Daerah memiliki nomenklatur badan yang 

berbeda, seperti terlihat di Tabel 9. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

Permendagri Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah adalah peraturan yang bernuansa 

pedoman, sehingga terindikasi bahwa masing-masing Pemerintah Daerah menginterpretasikan 

pedoman ini sebagai panduan dalam menerapkan organisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan 

kebutuhan daerah masing-masing, dimana Pendapatan Daerah tidak hanya pajak daerah, 

namun juga retribusi dan pendapatan daerah lainnya. Namun secara umum dapat terlihat bahwa 

pada struktur organisasi yang sekarang, OPD Administrasi Perpajakan Daerah TRAMPIL 

terfokus kepada pemungutan Pajak Daerah.  

Tabel 9 - Karakter Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah di TRAMPIL 

No OPD 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Lingkup Pendekatan struktur organisasi Catatan 

Pajak 

Daer

ah 

Retrib

usi 

Pendapatan 

diluar 

Pajak 

Daerah dan 

Retribusi 

Jenis 

paja

k 

Fun

gsi 

Wajib 

Pajak 

Kombi

nasi 

1 BAPENDA 

DKI Jakarta 
√    √   Secara nomenklatur 

lingkup BAPENDA 

DKI Jakarta adalah 

Pendapatan, yang 

mencakup Pajak Daerah, 

Retribusi, dan 

pendapatan daerah 

lainnya, namun secara 

aktual fokus ke Pajak 

Daerah. 

Kantor Pusat berperan 

dalam kebijakan, 

perencanaan, dan 

monitoring dan evaluasi, 

dan kantor pelayanan 

berperan sebagai unit 

pelaksana dengan 

struktur berdasarkan 

fungsi. 

2 BPPDRD 

Balikpapan 
√   √ √   Secara nomenklatur 

lingkup BPPDRD 

Balikpapan mencakup 

Pajak Daerah, Retribusi, 

dan pendapatan daerah 

lainnya, namun secara 

aktual fokus ke Pajak 

Daerah. 

3 BAPENDA 

Badung 
√    √   Secara nomenklatur 

lingkup BAPENDA 

Badung adalah 

Pendapatan, yang 

mencakup Pajak 

Daerah, Retribusi, dan 

pendapatan daerah 

lainnya, namun secara 

aktual fokus ke Pajak 

Daerah. 
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No OPD 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Lingkup Pendekatan struktur organisasi Catatan 

Pajak 

Daer

ah 

Retrib

usi 

Pendapatan 

diluar 

Pajak 

Daerah dan 

Retribusi 

Jenis 

paja

k 

Fun

gsi 

Wajib 

Pajak 

Kombi

nasi 

4 BPPD 

Bandung 
√ √ √ √    Secara nomenklatur 

lingkup BPPD Bandung 

adalah Pendapatan, yang 

mencakup Pajak Daerah 

dan Bukan Pajak Daerah 

lainnya, dan secara 

struktur dialokasikan 

Subbidang Bukan Pajak 

Daerah Lainnya. 

 

2. Analisis Kesenjangan Struktur Organisasi di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

Mengacu maturity model organisasi administrasi perpajakan seperti yang dijelaskan pada 

Lampiran 1, secara umum dikarenakan tiga (3) OPD Administrasi Perpajakan Daerah di 

TRAMPIL relatif masih dalam tahap awal menerapkan struktur organisasi berdasarkan fungsi 

(kecuali BPPD Bandung yang masih berdasarkan jenis pajak), saat ini level maturitas OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah masih berada antara Level 1, yaitu Level “Dasar” dan Level 

2, yaitu Level “Bertumbuh”.  

Dengan menggunakan sepuluh (10) kriteria uji rancang organisasi yang dikembangkan 

Campbell dan Goold seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa struktur organisasi yang ada saat ini belum optimal untuk dapat memenuhi 

tantangan organisasi ke depan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Detail mengenai analisis kesenjangan struktur 

organisasi saat ini terkait dengan sepuluh (10) kriteria uji rancang organisasi dijelaskan detail 

pada Lampiran 2 dan ringkas pada  di bawah ini. 

Tabel 10 - Ringkasan Analisis Kesenjangan Struktur Organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah di TRAMPIL 

No Kriteria Apakah struktur organisasi saat ini 

memenuhi kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 

1 Membuat strategi untuk dapat dijalankan   √ 

2 Kesesuaian dengan SDM  √  

3 Cost containment (rentang kendali, slack)  √  

4 Beroperasi dalam batasan (constraints)  √  

5 Mengeliminasi link yang sulit  √  
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No Kriteria Apakah struktur organisasi saat ini 

memenuhi kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 

6 Menjaga spesialisasi yang kritikal  √  

7 Optimalisasi hierarki  √  

8 Kejelasan tanggung jawab dan wewenang  √  

9 Memperkuat akuntabilitas   √ 

10 Meningkatkan fleksibilitas  √  
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Lampiran 4 – Detail Analisis Kesenjangan Struktur Organisasi 

Kriteria 1 - Memampukan strategi 

untuk dapat dijalankan 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 

 

Mengacu ke bab 6, strategi utama OPD Administrasi Perpajakan Daerah secara umum ke depan 

adalah untuk memperkuat basis data, dan sistem TI, meningkatkan kapabilitas fungsi 

perpajakan terutama dalam hal penagihan dan pemeriksaan, dan secara bersamaan 

meningkatkan tata kelola organisasi dan akses dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Untuk menjalankan hal-hal ini, diperlukan 

penguatan SDM, pengelolaan SDM dan pembangunan budaya kerja. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi perpajakan  utama yang perlu ditingkatkan 

ke depan terdiri dari: 

a. Pelayanan 

Pelayanan ke depan harus memberikan (i) kemudahan, (ii) kecepatan, dan (iii) 

kejelasan/akuntabilitas bagi Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib 

Pajak. Pada strategi ke depan, ketiga kriteria ini dapat dijalankan dengan menerapkan struktur 

yang tepat, sistem dan proses bisnis yang mengedepankan on-line, SDM yang memadai dari 

sisi jumlah dan kualitas, dan infrastruktur yang memadai. 

Dari sisi kemudahan, dengan kondisi Wajib Pajak memiliki berbagai macam Jenis Pajak yang 

perlu ditangani, struktur yang ada saat ini perlu diperkuat untuk memberikan kemudahan bagi 

Wajib Pajak seperti dalam kedatangan ke Kantor Pelayanan agar dapat terlayani untuk semua 

jenis pajak. Sehingga tidak perlu bagi Wajib Pajak untuk mendatangi kantor yang berbeda dan 

dilakukan secara fisik. 

Dari sisi kecepatan, berdasarkan sampel pengamatan di lapangan dan interviu awal dengan 

Wajib Pajak di beberapa Kantor Pelayanan, terindikasi bahwa kecepatan pelayanan belum 

berjalan konsisten. Beberapa Wajib Pajak merasa sudah mendapat pelayanan yang cepat dan 

beberapa lainnya masih memiliki persepsi pelayanan yang relatif lama dengan adanya proses 
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permintaan bolak-balik mengenai dokumen. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan 

kecepatan pelayanan: 

i. Sistem informasi yang ada di Kantor Pelayanan masih belum beroperasi dengan 

reliabilitas yang tinggi (seperti downtime sistem dapat berlangsung cukup lama) 

sehingga berdampak kepada lambatnya pelayanan kepada Wajib Pajak; dan 

ii. Sistem manajemen pengetahuan yang dapat berfungsi untuk memberikan layanan 

solusi internal yang efektif dalam melayani Wajib Pajak dan Publik masih belum 

terbentuk. 

Dari sisi kejelasan/akuntabilitas, Wajib Pajak masih belum mendapatkan informasi yang 

memadai sesuai dengan kebutuhannya seperti dimana informasi dapat diakses dan kejelasan 

mengenai status penyelesaian pelayanan. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan 

kejelasan pelayanan: 

i. Penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal 

yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak masih belum berjalan optimal. Penyuluhan 

yang saat ini dilakukan terpusat di Kantor Pusat, dimana secara umum kegiatan 

penyuluhan dilakukan secara manual. Informasi mengenai perpajakan tersedia on-line 

melalui website, namun informasi tidak terkinikan secara tepat waktu dan kegiatan 

penyuluhan melalui website ini masih bersifat pasif; 

ii. Kegiatan penyuluhan masih lebih terfokus kepada peraturan; 

iii. Belum adanya standar proses yang baku mengenai standar kualitas pelayanan; dan 

iv. Belum adanya fungsi customer relations management yang fokus mengelola 

hubungan dengan Wajib Pajak dan Publik. 

b. Penetapan 

Penetapan ke depan (yang didasarkan oleh pendataan dan penilaian) akan mengedepankan 

pendataan yang akurat, reliable, dan terkinikan, dan dilengkapi dengan metode penilaian yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penetapan juga akan didukung oleh proses bisnis dan 

teknologi informasi, dan SDM yang memadai. 

Pada struktur organisasi yang ada saat ini, terkait dengan strategi ke depan, fungsi penetapan 

masih belum berjalan maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan pendataan 

mencakup: 
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i. Masih belum adanya pendataan yang tersistematis berdasarkan metode dan proses 

bisnis yang baku; 

ii. Data Wajib Pajak dan Objek Pajak yang ada saat ini masih belum reliabel dan tidak 

terkinikan; 

iii. Perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara perencana, 

pengawasan dan evaluasi pendataan dengan pelaksana pendataan; dan 

iv. Belum terbangunnya kemampuan OPD Administrasi Perpajakan Daerah dalam 

melakukan pendataan (kadaster fiskal) terintegrasi yang bersifat massal. Selama ini 

pendataan yang dilakukan masih bersifat operasional dan pasif berdasarkan data yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak. 

c. Pengawasan 

Proses bisnis Pengawasan dilakukan mulai dari penelitian SPTPD, penghimpunan dan feeding 

data dan informasi perpajakan yang berkaitan dengan WP sampai dengan pemanggilan WP 

yang nantinya menghasilkan Berita Acara Konseling dan rekomendasi WP Kurang bayar. 

Proses bisnis pengawasan dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan WP dan   akan menjadi 

lini terdepan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan didukung oleh teknologi 

informasi, metoda pengawasan yang baku, dan SDM dengan jumlah dan kompetensi yang 

memadai. 

Pada struktur organisasi yang ada saat ini, terkait dengan strategi ke depan, fungsi pengawasan 

masih belum berjalan maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan pengawasan 

mencakup: 

i. Masih belum adanya pengawasan yang tersistematis berdasarkan metode dan proses 

bisnis yang baku; 

ii. Tenaga pengawas yang ada belum mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas. Mengacu 

kepada benchmark dan analisis beban kerja, diperkirakan dibutuhkan tenaga 

pengawas sekitar 30% dari total pegawai. Dan juga diperlukan adanya kepastian 

minimum kebutuhan pegawai pengawas untuk memitigasi rotasi pegawai; 

iii. Teknologi informasi pendukung belum memadai sehingga data yang dibutuhkan 

untuk melakukan pengawasan (seperti data fisik Objek Pajak) tidak tersedia dengan 

baik; dan 

iv. Perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara perencana, 

pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan dengan pelaksana pengawasan. 
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d. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum kedepan akan menekankan kepada peningkatan kemampuan OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah dalam penanganan keberatan dan banding. 

Pada struktur organisasi yang ada saat ini, terkait dengan strategi ke depan, fungsi penegakan 

hukum masih belum berjalan maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan 

penegakan hukum mencakup: 

i. Masih belum adanya penegakan hukum yang tersistematis berdasarkan metode dan 

proses bisnis yang baku; 

ii. SDM yang ada saat ini masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam 

menangani penegakan hukum; dan 

iii. Perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara perencana, 

pengawasan dan evaluasi kegiatan penegakan hukum dengan pelaksana penegakan 

hukum. 

e. Teknologi Informasi (TI) 

TI kedepannya akan menjadi salah satu pendukung utama strategi dan juga berperan untuk 

mengintegrasikan seluruh sistem manajemen informasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah. 

Pada struktur organisasi yang ada saat ini, terkait dengan strategi ke depan, TI masih belum 

berjalan maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan TI mencakup: 

i. Unit TI masih berjalan sendiri dan belum menjalankan fungsinya secara penuh untuk 

mendukung kebutuhan OPD Administrasi Perpajakan Daerah. Salah satu indikator 

yang terobservasi adalah belum terkaitnya Renstra OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah dengan rencana kerja TI; 

ii. Operasional TI saat ini masih bersifat ad-hoc dan belum terintegrasi secara penuh 

seperti dalam hal aplikasi dan data; dan 

iii. SDM unit TI masih belum memadai dari sisi kuantitas dan kualitas. 

f. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM ke depan akan menekankan profesionalisme, berorientasi kepada pelayanan, dan 

menjunjung penerapan budaya organisasi dan tata kelola yang baik. Sebagai pendukung 

strategi, sumber daya manusia OPD Administrasi Perpajakan Daerah harus dipastikan 

memadai dari sisi kuantitas dan kualitas. 
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Pada struktur organisasi yang ada saat ini, terkait dengan strategi ke depan, pengelolaan sumber 

daya manusia masih belum berjalan maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan 

SDM mencakup: 

i. Unit sumber daya manusia OPD Administrasi Perpajakan Daerah (yaitu Sub Bagian 

Kepegawaian) masih terfokus menjalankan kegiatan administrasi kepegawaian; 

ii. Wewenang terkait dengan pengelolaan SDM masih di bawah kendali SKPD lain 

seperti rekrutmen dan seleksi (oleh Badan Kepegawaian Daerah) dan pelatihan (oleh 

Badan Diklat). Sehingga berdampak sulitnya bagi OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah untuk mengelola SDM sesuai dengan kebutuhan (seperti dalam proses 

rekrutmen saat ini, kecepatan untuk melakukan rekrutmen tidak sesuai dengan 

kebutuhan OPD Administrasi Perpajakan Daerah); dan 

iii. Kuantitas dan kualitas SDM untuk fungsi-fungsi inti dan pendukung yang penting ke 

depan masih belum bisa dipenuhi terutama untuk penetapan (yang terdiri dari pendata 

dan penilai), pengawasan (yang terdiri dari penagih, pemeriksa, dan penyidik), 

penegakan hukum (yang terdiri dari penangan keberatan dan banding), kepatuhan 

internal, TI (yang terdiri dari infrastruktur, data dan informasi, proses bisnis, dan 

aplikasi), pengelolaan SDM, pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan 

utama, dan manajemen perubahan. 

g. Tata Kelola Organisasi  

Penerapan tata kelola yang baik akan menjadi tulang punggung OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah dalam meningkatkan kredibilitas OPD Administrasi Perpajakan Daerah di mata Wajib 

Pajak dan Publik. Mengacu kepada Pedoman Umum Good Public Governance yang 

diterbitkan KNKG Indonesia, terdapat 5 (lima) asas Good Public Governance, yaitu (i) 

demokrasi, (ii) transparansi, (iii) akuntabilitas, (iv) budaya hukum, dan (v) kesetaraan dan 

kewajaran. 

Struktur organisasi yang ada saat ini masih belum dapat memaksimalkan penerapan tata kelola 

yang baik. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan tata kelola yang baik mencakup: 

i. Masih belum fokusnya fungsi yang menjalankan pengelolaan hubungan dengan 

pemangku kepentingan utama (seperti kepada Publik dan Wajib Pajak); 

ii. Kualitas dan keterkinian informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan 

utama masih belum memadai dikarenakan tidak adanya unit yang bertanggung jawab 

penuh dalam penanganan informasi tersebut; 
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iii. Masih belum adanya metode dan proses bisnis yang baku dalam penanganan 

hubungan dengan pemangku kepentingan utama; 

iv. Masih belum adanya keterlibatan kepatuhan internal secara intens dalam memastikan 

kepatuhan prosedur dan pengelolaan risiko; dan 

v. Terkait dengan akuntabilitas, monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat ini masih 

terfokus dalam hal pencapaian target penerimaan. Monitoring dan evaluasi terkait 

dengan Renstra belum dijalankan secara maksimal yang terutama disebabkan oleh 

lebih tingginya prioritas pencapaian target penerimaan dibandingkan dengan 

pencapaian Renstra. 

h. Manajemen Perubahan 

Dalam menjalankan transformasi ke depan, diperlukan manajemen perubahan untuk 

memastikan adanya keterlibatan dan buy-in dari pemangku kepentingan terkait. Salah satu 

elemen penting dalam manajemen perubahan adalah budaya organisasi. Pada struktur 

organisasi saat ini belum tersedia unit dan SDM yang memiliki kompetensi manajemen 

perubahan. 
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Kriteria 2 – Kesesuaian dengan 

SDM 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

 Ya Sebagian Tidak 

a. Seperti yang telah dijelaskan di Kriteria 1 sebelumnya mengenai strategi SDM, terdapat 

kesenjangan yang cukup besar terkait dengan hal ini. Kuantitas dan kualitas SDM untuk 

fungsi-fungsi inti dan pendukung yang penting ke depan masih belum bisa dipenuhi 

terutama untuk penetapan (yang terdiri dari pendata dan penilai), pengawasan (yang terdiri 

dari penagih, pemeriksa, dan penyidik), penegakan hukum (yang terdiri dari penangan 

keberatan dan banding), kepatuhan internal, TI (yang terdiri dari infrastruktur, data dan 

informasi, proses bisnis, dan aplikasi), pengelolaan SDM, pengelolaan hubungan dengan 

pemangku kepentingan utama, dan manajemen perubahan. 

b. Kesenjangan ini menjadi basis dalam mengimplementasikan struktur organisasi yang baru 

dimana diperlukan strategi transisi organisasi yang tepat untuk dapat memenuhi 

kesenjangan diatas. 

 

Kriteria 3 – Cost containment 

(rentang kendali, slack) 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

 Ya Sebagian   Tidak 

a. Dari sisi rentang kendali, pada struktur organisasi saat ini secara jelas terlihat telah sesuai 

dengan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016. 

b. Dari sisi slack (atau potensi rendahnya efisiensi kerja yang disebabkan oleh overlap 

ataupun redundansi), pada struktur organisasi saat ini terindikasi terdapat slack yang 

berpotensi tidak sesuai dengan strategi ke depan: 

• Fungsi tata usaha di setiap Kantor Pelayanan menjalankan fungsi administrasi yang 

kedepannya berpotensi menciptakan redundansi yang mana dapat dioptimalkan 

dengan menyederhanakan fungsi ini di Kantor Pelayanan dan memaksimalkan 

operasional dengan memusatkan fungsi ini melalui unit shared service center. 

 

Kriteria 4 – Beroperasi dalam 

batasan (constraints) 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 
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 Ya Sebagian Tidak 

a. Sebagai institusi pemerintahan, regulasi adalah salah satu constraints yang berdampak 

tinggi terhadap struktur organisasi OPD Administrasi Perpajakan Daerah. 

b. Mengacu kepada struktur organisasi saat ini, OPD Administrasi Perpajakan Daerah: 

i. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait rentang kendali struktur 

dengan jumlah bidang dan sub-bidang yang sesuai dengan ketentuan. 

ii. Permen-PAN No. 20 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik. 

• Hal penting di dalam regulasi ini yang sudah dipenuhi, yaitu: 

− Tugas dan fungsi setiap unit pelayanan baik yang bersifat inti dan 

pendukung telah terinventarisasi. 

• Hal penting di dalam regulasi ini yang masih belum dipenuhi, yaitu: 

− Prosedur baku pelayanan (termasuk standar waktu pelayanan); 

− Standar sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan; 

− Standar kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan; 

− Mekanisme penanganan pengaduan (termasuk penatausahaan, 

pembuktian, dan tindak lanjut pengaduan); dan 

− Mekanisme pemantauan dan pengendalian kualitas pelayanan 

(termasuk survei harapan masyarakat, yang minimum harus dilakukan 

secara periodik satu kali dalam setahun). 

c. Terkait dengan budaya organisasi, berdasarkan kajian singkat budaya organisasi, OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah TRAMPIL, memiliki budaya organisasi yang perlu 

ditingkatkan dari aspek pelayanan. Constraint ini perlu dipertimbangkan dalam 

perancangan organisasi ke depan terutama dalam hal perancangan manajemen kinerja, 

rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan program manajemen perubahan. 
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Kriteria 5 – Mengeliminasi link 

yang sulit 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 

a. Tema utama ke depan OPD Administrasi Perpajakan Daerah adalah untuk melakukan 

transformasi organisasi. Diperlukan unit yang akan mampu mengelola program 

transformasi secara terintegrasi dan memiliki wewenang lintas unit di dalam OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah. Pada struktur organisasi yang ada saat ini belum adanya 

unit khusus yang memiliki kemampuan menangani program transformasi. 

b. Link lainnya yang berpotensi menghambat efektivitas OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Kriteria 4, yaitu hubungan kerja 

dengan unit eksternal OPD Administrasi Perpajakan Daerah terkait dengan (i) kepatuhan 

internal, (ii) pengelolaan TI, (iii) penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai 

dan penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai, dan (iv) pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan. 

 

Kriteria 6 – Menjaga spesialisasi 

yang kritikal 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

 Ya Sebagian   Tidak 

a. Fungsi-fungsi inti administrasi perpajakan terkait dengan pelayanan, penetapan, 

pengawasan, dan penegakan hukum kedepannya akan membutuhkan adanya spesialisasi. 

Pada struktur organisasi yang ada saat ini, spesialisasi untuk fungsi-fungsi inti ini belum 

maksimal dari sisi pengembangan kompetensi dan juga memastikan adanya ketersediaan 

pegawai terkait bila terjadi rotasi pegawai. 

b. Spesialisasi penanganan hubungan dengan pihak eksternal (terkait dengan penyuluhan, 

komunikasi, pemeliharaan hubungan kerja, dan penanganan hukum) kedepannya akan 

menjadi spesialisasi yang penting yang saat ini masih belum terbentuk secara maksimal. 

 

Kriteria 7 – Optimalisasi hierarki Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 
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a. Peran ke depan yang akan dijalankan Kantor Pusat kepada Kantor Pelayanan adalah untuk 

memberi nilai tambah dari sisi efisiensi dan efektivitas, dimana pada struktur organisasi 

saat ini belum terbentuk/berjalan secara maksimal, terutama terkait dengan: 

i. perencanaan strategis (Renstra) beserta monitoring dan evaluasi Renstra; 

ii. kebijakan, pembinaan, dan pengendalian fungsi-fungsi inti yang dilakukan secara 

terfokus; 

iii. pengelolaan kepatuhan internal; dan 

iv. pemberi layanan terpusat terkait dengan kegiatan TI, SDM, administrasi dan 

ketatausahaan, pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal, dan program 

transformasi organisasi. 

 

Kriteria 8 – Kejelasan tanggung 

jawab dan wewenang 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 

a. Dari sisi kejelasan tanggung jawab, struktur organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan 

untuk memenuhi Kriteria 4,5,6, dan 7. 

b. Dari sisi wewenang, terdapat dua level wewenang yang diperlukan:  

i. Level makro, dimana untuk memaksimalkan penerimaan, OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah perlu diberikan wewenang khusus dalam (i) pengelolaan 

kepatuhan internal, (ii) teknologi informasi, (iii) penyelenggaraan pengadaan dan 

seleksi calon pegawai, dan penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai, dan 

(iv) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

ii. Level mikro dimana wewenang Kantor Pusat dalam penyusun kebijakan, 

pembinaan, dan pengendalian, dan wewenang Kantor Pelayanan sebagai pelaksana. 

 

Kriteria 9 – Memperkuat 

akuntabilitas 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

 Ya Sebagian   Tidak 

a. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk memperkuat akuntabilitas, OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah perlu membangun manajemen kinerja yang komprehensif 
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di level organisasi yang diturunkan ke level individu. Hal ini perlu dilakukan oleh unit 

relevan yang terkait dengan perencanaan strategis organisasi. 

b. Dalam pelaksanaannya, penguatan manajemen kinerja juga perlu dilakukan dari sisi TI 

(untuk memastikan terdatanya kinerja organisasi dan individu yang tepat waktu, valid dan 

reliable), proses (mekanisme pengelolaan manajemen kinerja yang baku), SDM (terkait 

dengan membangun kemampuan coaching), dan manajemen perubahan. 

 

Kriteria 10 – Meningkatkan 

fleksibilitas 

Apakah struktur organisasi saat ini memenuhi 

kriteria? 

Ya Sebagian Tidak 

a. Pendekatan struktur organisasi di Kantor Pelayanan yang didasarkan jenis pajak, relatif 

menciptakan fleksibilitas yang rendah. Hal ini terutama bila terjadi perubahan 

regulasi/peraturan. 

b. Kedepannya, untuk meningkatkan fleksibilitas, diperlukan pendekatan struktur organisasi 

yang didasarkan fungsi (hal ini juga sesuai dengan maturity model organisasi Administrasi 

Perpajakan Level 2, 3, dan 4 seperti yang dijelaskan di Lampiran 1) . 

 

 


