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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Direktorat Jenderal Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat dibawah kementrian 

keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standarisasi dibidang perpajakan. 

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak 

a. Menjadi institusi pemerintah yang menyelanggrakan system administrasi 

perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat 

dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

b. Menjadi institusi pemerintah yang menghimpun pajak Negara yang 

terbaik di wilayah asia tenggara. 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak 

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang 

perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara melalui system administrasi yang efektif dan 

efisien. 

Dalam melakasanakan tuigasnya, direktorat jenderal pajak 

menyelanggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan kementrian keuangan dibidang 

perpajakan. 

b. Pelaksanakan kebijakan dibidang perpajakan. 

c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang 

perpajakan. 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perpajakan. 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat jenderal pajak.  

B. Sejarah Direktorat Jenderal Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak(DJP) yang merupakan institusi penting di 

Negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana 
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APBN. Ternyata mempunyai sejarah  panjang sejak sebelum proklamasi 

kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai 

berikut: 

1. Pra Proklamasi kemerdekaan RI 

 Pada jaman penjajahan belanda, tugas pemerintahan dalam bidang 

moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Finacian dengan dasar hukmnya 

yaitu Staatsblad 1924 Number 576, artikel 3. 

 Pada masa penguasaan jepang, Departemen Van financien di ubah 

namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan 

Negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Pajak, serta Djawatan Hasil 

Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada dibawah seorang pemimpin 

Syusekatjo. 

2. Periode 1945-1959 

Maklumat mentri keuangan nomor 1 tanggal 5 oktober yang menyatakan 

bahwa seluruh undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan 

keuangan negara, pajak, lelang bea dan cukai, pengadaan candu dan garam 

tetap menggunakan undang-undang atau pertauran yang ada sebelum sampai 

dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. 

Sedangkan penetapan pemerintah tanggal 7 november 1945 Nomor 2/SD. 

Memutuskan bahwa urusan bea cukai ditangani Departemen Keuangan 

tanggal 31 oktober 1945 Nomor B.01/1. 

1950 Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara. 

1951 Kementrian Keuangan mengadakan perubahan, Djawatan Padjak, 

Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah   

Koordinasi Direktur Iuran Negara. 

1958 Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Depatermen Keuangan 

. 

3. Periode 1960-1994 

Tahun 1964 Djawatan Pajak diubah menjadi Direktorat Padjak yang 

berada dibawah pimpinan Pembantu Mnentri Urusan Pendapatan Negara. 

Pada tahun 1965 – Direktorat Jendera IPEDA dibawah Ditjen Moneter. 

Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan keputusan presidium cabinet Nomor 

75/U/KEP/11/1966 tentang struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
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Departemen-departemen, Direktorat Jenderal Padjak diubah menjadi 

Direktorat Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, 

Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak tidak langsung, Direktorat 

Perentjanaan dan pengusustan, dan Direktorat Pembinaan Wilayah. 

Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1976 tanggal 27 maret 

1976, Dierktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada 

Jenderal Direktorat Padjak. Pada tahun 1983 dilakukan Tax Reform I kepada 

pemberlakuan Self Assesment. 

Pada tanggal 27 November 1985 melalui Undang-undang RI Nomor 12 

tahun 1985  Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula 

bernama inspeksi IPEDA diganti menjadi Inpeksi Pajak Bumi dan Bangunan, 

dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. 

Untuk mengkoordinasikan tugas didaerah, dibentuk beberapa Kantor 

Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di jakarta dan beerapa daerah seperti di 

Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia timur. Inspektorat ini daerah ini 

kemudian menjadi kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada 

sekarang ini.     

C. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal  Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal 

Pajak. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah mempunyai 

tugas melaksanakn koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, 

penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan 

peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal 

Pajak. 
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2. Pengamanan rencana kerja dan penerimaan dibidang perpajakan. 

3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian 

dukungan teknis komputer. 

4. Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data serta penyajian informasi 

perpajakan. 

5. Penyiapan dan pelaksana kerjasama perpajakan dan pemberi bantuan hukum. 

6. Bimbingan teknis pemeriksa dan penagihan, serta pelaksana hubungan 

masyarakat. 

7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

8. Bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan 

gugatan. 

9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan keputusan 

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. 

10. Pelaksana administrasi kantor.  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 

terdiri dari: 

1. Bagian Umum 

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, rumah tangga dan bantuan hukum. 

Bagian umum terdiri dari: 

a. Subbagian Kepegawaian 

b. Subbagian Keuangan. 

c. Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan. 

d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. 

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik. 

b. Pelaksanaan urusan keuangan. 
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c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum. 

d. Pelaksanaan penyusuna rencana strategi dan laporan akuntabilitas. 

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 

f. Pelaskanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan. 

2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi 

Bidang Dukungan teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan teknis Komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan 

penggalian potensi perpajakan dan pengumpulan, pencarian dan pengelohan 

data serta penyajian informasi perpajakan.  

Bidang Dukungan tekis dan konsultasi terdiri dari: 

a. Seksi dukungan teknis Komputer. 

b. Seksi bimbingan konsultasi. 

c. Seksi dan dan potensi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Dukungan teknis dan Konsultasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pemberian dukungan teknis operasional computer, pemeliharaan dan 

perbaikan jaringan computer, pemeliharaan dan perbaikan program 

aplikasi dan pembuatan back-up data. 

b. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing. 

c. Pemberian bimbingan teknis konsultasi. 

d. Pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi 

dan eksistensi Wajib Pajak. 

e. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

f. Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat 

keterangan serta penyajian penyajian informasi. 

g. Pengawasan terhadap data/atau alat keterangan. 

h. Pemantauan, penelaah, dan penatausahaan serta rekonsiliasi penerima 

perpajakan. 

3. Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penagihan Pajak 
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Bidang pemeriksaan, peneylidikan dan penagihan pajak mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, 

pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaah 

hasil pelaksanaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer-review), bantuan 

pelaksana penagihan, serta urusan pelaksanaan urusan administrasi 

penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang 

perpajakan. 

Bidang pemeriksaan, penyeldikan dan penagihan pajak terdiri dari: 

a. Seksi bimbingan pemeriksaan. 

b. Seksi administrasi penyidikan. 

c. Seksi bimbingan penagihan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan dan 

Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi: 

a. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak. 

b. Bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak. 

c. Pemantauan pelaksana teknis pemeriksaan dan penagihan pajak. 

d. Pelaksana urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti 

permulaan tindak pidana dibidang perpajakan. 

e. Penelaah hasil pelaksana pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak 

(peer-review). 

f. Bantuan pelaksana penagihan . 

4. Bidang Penyuluhan, Pelaksana dan Hubungan Masyarakat 

Bidang penyuluhan, Pelaksana dan Hubungan Masyarakat  mempunyai 

tugas melaksanakan  bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan 

perpajakan., melaksanakan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan 

penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor 

Wilayah. 

Bidan Penyuluhan, Pelaksana dan Hubungan Masyarakat terdiri dari: 

a. Seksi bimbingan Penyuluhan. 
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Seki tugas bimbingan penyuluhan memiliki tugas melakukan bimbingan 

dan bantuan penyluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran website, serta 

pemuktahiran informasi perpajakan. 

b. Seksi Bimbingan Pelayanan  

Seksi bimbingan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 

pelayanan perpajakan, urusan. Penyeragaman penafisiran ketentuan 

perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan 

dan teknis perpajakan. 

c. Hubungan Masyarakat 

Seksi hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan 

hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, 

pengoperasian citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif 

(call center), serta urusan kerjasama perpajakan. 

5. Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding 

Bidang keberatan dan banding terdiri dari: 

a. Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding 

b. Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding II 

c. Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding III 

d. Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding IV 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi keberatan dan Banding menjalankan 

fungsi: 

a. Bimbingan dan penyelesaian keberatan. 

b. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan. 

c. Bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanski adminitrasi. 

d. Proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali. 

e. Bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan 

pajak yang tidak benar. 

6. Bidang kerjasama, Ektensifikasi dan Penilaian 

Bidang kerja sama, Ektensifikasi i dan penilaian terdiri dari: 

a. Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan. 

b. Seksi Bimbingan Ektensifikasi Perpajakan. 
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c. Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian. 

d. Seksi Bimbingan pengenaan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kerjasama, Ektensifikasi dan penilaian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan dan Pelaksanaan kerjasama dibidang Perpajakan. 

b. Pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hasil kerjasama dengan 

pihak luar. 

c. Pelaksanaan bimbingan pengamatan poteni perpajakan, pendataan objek 

dan subjek, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak 

dalam menunjang ektensifikasi. 

d. Pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilaian. 

e. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan. 

f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah dan Instansi terkait. 
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D. Demografi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau-Kepri 

1. Tingkat pendidikan pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

Riau 

 

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk memperoleh  ilmu 

dan  mendapatkan tempat kerja yang sesui dengan diharapkan. Selain itu 

pendidikan  akan menentukan dimana seorang pekerja akan ditempatkan. 

Dilihat dari keberagaman latar pendidikan pegawai Kantor Wilayah 

Direktorat Jendral Pajak Riau-Kepri terlihat dari penjelasan  grafik diatas.  

Latar belakang pendidikan strata 1 mmerupakan tingkat pendidikan yang 

mendominasi dari keseluruhan pegawai, selanjutnya tingkat pendidikan 

dimploma 3, kemudian tingkat pendidikan S2 dan SMU  serta tingkat 

pendidikan lainya berimbang.  
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Sumber: Arsip Bidang kepegawaian, Data kepegawaian Kanwil DJP Riau-

Kepulauan Riau 

2. Komposisi Umur yang bekerja di Kantor Wilayah DJP Riau-Kepri 

 

 

 

Seluruh pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau-

Kepulauan Riau memiliki komposisi umur yang berbeda-beda. Dari  

perolehan data arsip kepagawaian Kanwil DJP Riau-kepri bisa dilihat 

bagaimana komposisi umur dari seluruh pegawai.   

Jumlah pegawai diantara 21-25 tahun sangat mendominasi dari 

keseluruhan jumlah pegawai Kanwil DJP Raiu-Kepri. Selanjutnya jumlah 

pegawai yang umurnya 26 sampai pegawai yang diatas usia 55 tahun 

pendistribusian sesuai dengan jumlah pegawai yang dijelaskan oleh grafik 

diatas. 

Sumber: Arsip Bidang kepegawaian, Data kepegawaian Kanwil DJP 

Riau-Kepulauan Riau 
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C.   Struktur organisasi di Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri terdiri dari 

beberapa bagian  
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Sumber : Struktur Organisasi, Arsip Data kepegawaian Kanwil DJP Riau-Kepuluan Riau 

Kanwil DJP Riau dan Kepri 

JATNIKA 

Bidang Data dan 

Pengawasan 

Potensi 

Perpajakan 

ATMO 

 

Bidang 

Penyuluhan 

Pelayanan dan 

Hub.Masyarakat 

RINA LISNAWATI 

Bagian Umum 

EGA 

FITRINAWATI 

Bidang 

Pendaftaran,

Ekstensifikasi 

& Penilaian 

BANGGAS 

SITORUS 

Bidang 

Keberatan 

Banding dan 

Pengurangan 

DEWI 

SULAKSMINIJA

TI 

Bidang 

Pemeriksaan,Pen

agihan,Intelijen 

dan Penyidikan 

YUSHAR CP 

Seksi Administrasi 

& Bimbingan 

Pemeriksaan 

DIAN KENANGA 

SARI 

Seksi data & 

Potensi 

ADRIYANTI 

NOPITA 

SINAGA 

Seksi 

Bimbingan 

Penyuluhan & 

Pengelolaan 

Dokumen 

NENENG 

ROSIDAH 

Seksi 

Bimbingan 

Pendaftaran 

MUHAMMA

D ROSYADI 

Sub Bagian 

Tata Usaha & 

Rumah Tangga 

WIDIHASTUTI 

Seksi 

Keberatan 

Banding & 

Pengurangan I 

YUNI 

RISWANTI 

Seksi 

Bimbingan 

Ekstensifikasi 

EKO HARY 

SETIANTO 

Seksi 

Keberatan 

Banding & 

Pengurangan 

II 

IRA LESTARI 

Seksi Bimbingan 

Penagihan 

DONY 

KURNIAWAN 

BUDI SUSILO 

Seksi Bimbingan 

Pengawasan 

HARLI TJANDRA 

Seksi 

Bimbingan 

Pelayanan & 

Konsultasi 

RAMODH ALI 

PUTRA 

SubBagian 

Keuangan 

ENDI FARAH 

LENA 

Seksi 

Bimbingan 

Pendataan,P

enilaian& 

Pengenaan 

ISNA 

NURLAILA 

ROMADHON 

Sub Bagian 

Kepegawaian 

JULIARTI JAYANI 

Seksi Kerja 

Sama & 

Humas 

MARIYALDI 

Seksi Dukungan 

Teknis 

Komputer 

SRI MARGIVATI 

Seksi Intelijen 

WARYO 
Seksi 

Keberatan 

Banding & 

Pengurangan 

III 

GUSMER 

ADIKHEN 

Sub Bagian 

Bantuan 

Hukum 

Pelaporan & 

Kepatuhan 

Internal 

ANDRI 

PERMANA 

Seksi 
Administrasi 

Bukti Permulaan 
& Penyidikan 

PAMUJI 
YUNIANTO Seksi Evaluasi 

Keberatan 
Banding & 

Pengurangan 
POEJOWATI 

PROBO 


