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BAB II
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

PANGKALAN KERINCI

II.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan
Kerinci

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci merupakan kantor

pelayanan pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau

mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dua

Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci berdiri pada tahun 2008.

Sebelum berdirinya kantor ini di Kabupaten Pelalawan sendiri telah berdiri Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) pada tahun 2006.  Secara garis besar

pemungutan pajak yang menjadi tugas dari DJP sendiri dapat dibedakan atas dua

jenis, yaitu;  Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh dan Pajak Bumi

dan Bangunan atau sering disebut pajak PBB.

Berdirinya Kantor PBB di Pelalawan pada tahun 2006 adalah merupakan

pemekaran dari Kantor PBB Pekanbaru yang membawahi dua kabupaten sebagai

wilayah kerja yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Sedangkan untuk

pelayanan  pajak penghasilan diwilayah ini masih dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pekanbaru Tampan dengan dibantu oleh Kantor Penyuluhan dan Pengamatan

Potensi Perpajakan (KP4) yang berada di Kabupaten Pelalawan.
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Sebelum berdirinya Kantor Pelayanan  Pajak Bumi dan Bangunan Pelalawan,

segala hak dan kewajiban perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru. Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri berdiri pada tahun 1961, dan

pada tahun tersebut di daerah Riau dibentuk 4 (empat) Kantor Dinas Luar (KDL)

Jawatan Pajak Hasil Bumi yaitu sebagai berikut:

a) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Pekanbaru dan

Kampar

b) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Bengkalis yang

meliputi Kepulauan Riau

c) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Rengat

d) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Dabo Singkep

Seiring dengan Perkembangan yang terus dilakukan sebelum dikenal dengan

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pernah beberapa kali berubah nama dari

KDL kemudian IPEDA, KAPEDA sampai Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Berdasarkan keputusan Presiden no. 12 tahun 1976 tanggal 12 Maret 1976,

Direktorat IPEDA dikembangkan profesi sebenarnya yaitu ditempatkan dibawah

Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan yang terakhir adalah berubahnya Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 April 1989 seiring

dikeluarkannya undang-undang no. 55 tahun 1988 dan Keputusan Presiden nomor

76/KMK.01/1989. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pekanbaru sendiri meliputi:
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a) Kota Pekanbaru

b) Kabupaten Kampar (termasuk disini Pelalawan)

c) Kabupaten Bengkalis

Pada tahun 1999 seiring dengan pemekaran Kabupaten yang terjadi di

provinsi Riau maka wilayah kerja kantor PBB Pekanbaru yang dulunya meliputi tiga

Kabupaten/Kota berubah menjadi 8(delapan) Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kota Pekanbaru

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Rokan Hulu

5. Kabupaten Bengkalis

6. Kabupaten Siak

7. Kabupaten Rokan Hilir

8. Kabupaten/Kotamadya Dumai

Sejak terjadinya pemekaran wilayah pada tahun 1999 dimana lahirnya kabupaten

Pelalawan yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Kampar, perkembangan di

Kabupaten Pelalawan ini berkembang sangat pesat dengan ibu kota kabupaten

Pangkalan Kerinci, dimana di daerah ini berdiri sebuah perusahaan kertas terbesar di

Asia Tenggara  yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper, selain itu daerah ini dikenal

juga dengan daerah perkebunan kelapa sawit yang cukup luas  sehingga membuat
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daerah ini tingkat pertumbuhan ekonominya begitu tinggi. Melihat keadaan tersebut

maka Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan

perpajakan kepada publik merasa perlu mendirikan Kantor Pelayanan Pajak tersendiri

di daerah ini supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat kepada

wajib pajak tanpa harus pergi ke pekanbaru dengan jarak yang begitu jauh, sehingga

pada tahun 2006 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak resmi mendirikan Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pelalawan yang bertempat di ibu kota

Kabupaten Pelalawan.

Seiring dengan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak yang dimulai pada tahun 2004 untuk daerah Jakarta dan Pulau Jawa yang

kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk daerah diluar Jawa

tepapnya pada tahun 2008 terjadi Reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau yang mengakibatkan adanya

perobahan pada struktur  internal seluruh kantor pelayanan Pajak yang berada

diwilayah Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

Salah satunya perobahan yang diakibatkan reformasi tersebut adalah

hilangnya beberapa nama instansi di tubuh DJP yang melebur jadi satu  yang disebut

dengan Kantor PelayananPajak Pratama. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama

inilah yang disebut sebagai era modernasasi perpajakan. Peleburan beberapa instansi

di DJP menjadi satu merupakan suatu bentuk keseriausan pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan Pelayanan yang terbaik terhadap publik

yang lebih cepat dan efisien, karena dengan adanya modernisasi perpajakan ini
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masyarakat dapat dilayani hak dan kewajiban perpajakannya pada satu tempat yang

disebut dengan Kantor Pajak Pratama, tidak lagi pada jaman sebelumnya dimana DJP

sendiri mempunyai tiga Instasi yang berbeda yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak

2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Ketiga instansi ini sebelumnya memiliki kantor masing-masing sehingga

dapat dibayangkan begitu rumitnya seorang wajib pajak jika harus berurusan dengan

tiga instansi sekaligus dengan konteks yang sama yaitu perpajakan karena adanya

perbedaan antara   objek pajak PPh dan objek pajak bumi dan bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci membawahi dua

kabupaten sebagai wilayah kerja yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Dua daerah ini merupakan daerah yang cukup potensial untuk memberikan kontribusi

perpajakan sehingga mendirikan sebuah Kantor Pelayanan Pajak untuk daerah ini

merupakan kebijakan yang sangat tepat.

II.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

II.2.1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di

wilayah Asia Tenggara”
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II.2.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan

Undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai

penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”

II.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Struktur Organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik

dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur

organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk

menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Untuk suatu kelancaran tugas dan kerja yang ada dalam organisasi yang jelas,

guna mengetahui kepada siapa anggota perusahaan menerima tugas dan

tanggungjawab serta prosedur yang harus dilalui  orang bawahan apabila terjadi suatu

masalah dengan prusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi

yang jelas dan baik, maka dapat dilihat dengan jelas wewenang dan tanggung jawab

tugas bawahan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Tujuan lain dari dibentuknya

struktur organisasi adalah untuk menambahkan adanya jalur informasi dan

pengawasan dari tiap – tiap bagian yang ada hubungannya serta lalu lintas wewenang

dan tanggung jawab dari pimpinan sampai bawahan.
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Gambar II.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Sumber: KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Tahun 2014

II.4. Uraian Tugas KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci mempunyai tugas kerja

masing-masing sesuai dengan bidang dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur

dalam Standard Operating Prosedur (SOP). Adapun tugas dari masing-masing seksi

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

IKHTISAR JABATAN :

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak

di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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TUJUAN JABATAN :

Terwujudnya pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan di bidang

perpajakan di wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat

Jenderal Pajak.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi

pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak

tahun lalu. Memberi petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak

kepada Kepala Subbag Umum dan para Kepala Seksi.

2. Kepala Subbagian Umum

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan

tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk

menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

TUJUAN JABATAN :

Agar terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta

rumah tangga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan

Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan

dari Wajib Pajak. Menugaskan Pelaksana untuk mencatat/merekam surat masuk pada

buku agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi serta
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menyerahkannya kepada Kepala Kantor; Menugaskan Pelaksana untuk mencatat

surat masuk yang telah didisposisi Kepala Kantor dan mendistribusikannya kepada

Seksi terkait dengan menggunakan buku ekspedisi surat masuk. Melaksanakan

pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan.

Pajak. Menugaskan Pelaksana untuk memproses surat keluar yang diterima

dari masing-masing Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;

3. Kepala Seksi Pelayanan

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan

surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan,

pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang

berlaku.

TUJUAN JABATAN :

Terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan

surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan,

pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan yang menjadi

tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada wajib pajak.
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URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari

wajib pajak dan surat lainnya. Menugaskan Pelaksana untuk menerima surat

permohonan dari wajib pajak yang diterima melalui TPT dan memberikan tanda

terima kepada wajib pajak atau kuasanya serta meneruskan kepada seksi terkait;

Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan menatausahakan surat permohonan dari

wajib pajak dan surat lainnya yang diterima melalui sekretariat serta meneruskan

kepada seksi terkait.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer,

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.

TUJUAN JABATAN :

Terlaksananya urusan dukungan sistem informasi untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan. Menerima disposisi dari Kepala Kantor

mengenai Estimasi Penerimaan Pajak; Menugaskan Pelaksana untuk mengkompilasi

Estimasi Penerimaan Pajak dari seksi terkait;
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Meneliti kompilasi Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan

meneruskannya kepada Kepala Kantor; Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan

Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani Kepala

Kantor ke Kantor Wilayah melalui Subbagian Umum. Melaksanakan pengumpulan

dan pengolahan data. yang dipinjam baik melalui Sistem Aplikasi Komputer dan atau

melalui surat peminjaman dan melaksanakan penyajian data; Menerima, meneliti dan

menandatangani Peminjaman Berkas Data serta menugaskan Pelaksana untuk

menyampaikan data kepada Unit Pemanfaatan Data;

Menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan Peminjaman Berkas Data serta

menyimpan dalam berkas data;

5. Kepala Seksi Penagihan

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran

tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN JABATAN :

Terlaksananya pencairan tunggakan pajak secara optimal dan tertib

administrasi tata usaha piutang pajak untuk medukung tugas Kantor Pelayanan Pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan.

Menerimatugas dari Kepala Kantor mengenai rencana penagihan pajak; Menugaskan
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Pelaksana dan Juru Sita Pajak untuk meneliti dan menganalisis kemampuan beban

kerja Juru Sita Pajak; Menyusun konsep penyesuaian rencana penagihan pajak serta

menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Melaksanakan penatausahaan SKPKB /

SKPKBT / STP / STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTS

/ SSB) beserta bukti Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan

pelunasan pajak.  Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar

pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya (SKPKB/

SKPKBT/STP/STB) dari Seksi Pelayanan;

6. Kepala Seksi Pemeriksaan

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan

pelaksanaanaturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta tertib

administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar. Menerima penugasan dari Kepala Kantor mengenai rencana

pemeriksaan pajak dari Kantor Wilayah; Meneliti dan menganalisis kemampuan

beban kerja Kelompok Tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak; Menugaskan Pelaksana
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untuk menyusun konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak; Menerima, meneliti

dan memaraf serta menyampaikan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak

kepada Kepala Kantor.

7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan,

penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib

Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN JABATAN :

Terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan,

penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib

Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan

Wajib Pajak.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan. Mempelajari Laporan Realisasi Penerimaan

dan laporan Penerbitan Ketetapan Pajak; Menugaskan AR untuk menyusun Estimasi

Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
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Menerima, meneliti dan merumuskan Estimasi Penerimaan dari AR ke dalam

Estimasi Penerimaan Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor sebagai

bahan estimasi penerimaan KPP.

8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak

ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka

ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN JABATAN :

Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang efektif

dan optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau

pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak. Menerima tugas penyusunan

konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data)

obyek dan subyek pajak dari Kepala Kantor; Mengidentifikasi bahan penyusunan

konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data)

obyek dan subyek pajak.


