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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 keluaran dari TRAMPIL adalah tentang pengelolaan sumber daya manusia 

(SDM) dan manajemen perubahan, yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal 

ini oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan) dan Pemerintah 

Daerah (baik di OPD Administrasi Perpajakan Daerah maupun pemangku kepentingan terkait 

lainnya di Pemerintah Daerah) sebagai panduan dalam pengelolaan SDM dan manajemen 

perubahan terkait. 

Pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah saat ini masih bersifat 

administratif, dikarenakan wewenang pengelolaan SDM masih bersifat terpusat di level 

Pemerintah Daerah (seperti dalam hal rotasi pegawai yang menjadi wewenang Kepala 

Pemerintah Daerah, dalam hal pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan 

yang menjadi wewenang Badan Pengelola Kepegawaian dan SDM di Sekretariat Pemerintah 

Daerah) maupun di level Pemerintah Pusat (seperti dalam hal pengadaan pegawai, dan 

pengembangan kompetensi). 

Mengingat Administrasi Perpajakan Daerah memerlukan kompetensi teknis khusus terkait 

dengan perpajakan, sehingga dalam membangun kompetensi tersebut diperlukan pengaturan 

dan kebijakan tersendiri agar kompetensi para ASN perpajakan tersebut dapat tetap terjaga 

untuk mendukung performa dari Organisasi. 

Merujuk pada peraturan terkait (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 

PNS) dan praktik umum, diharapkan pengelolaan SDM di OPD Administrasi Pajak Daerah 

akan mengikuti praktik-praktik pengelolaan SDM yang modern dengan prinsip berbasiskan 

sistem merit dengan didukung empat siklus pengelolaan SDM seperti terlihat pada bagan di 

bawah ini yang mencakup (i) perencanaan, (ii) akuisisi, (iii) pengembangan, dan (iv) retensi 

dan pemberhentian.  
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Fungsi pengelola SDM di OPD Administrasi Pajak Daerah juga perlu diperkuat melalui 

penguatan kompetensi pegawai dan penerapan sistem informasi kepegawaian yang dapat 

membantu OPD Administrasi Pajak Daerah dalam mengelola SDM-nya. 

Rancang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menjadi referensi atau acuan terpenting 

dari rancang dan implementasi pengelolaan SDM. Dengan rancang SOTK berdasarkan fungsi 

perpajakan yang seharusnya ada dalam administrasi perpajakan daerah dan juga sesuai dengan 

ketentuan di PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan pelaksanaannya. 

Berdasarkan kajian peraturan dan praktik yang berlaku umum, terdapat tiga (3) kelompok 

kompetensi yang relevan untuk OPD Administrasi Pajak Daerah, yaitu (i) kompetensi Sosial 

Kultural, (ii) Manajerial, dan (iii) Teknis. Penjabaran kompetensi Sosial Kultural dan 

Manajerial dikelola oleh Pemerintah Pusat (dalam hal rancang pengembangan kompetensi 

dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara). Sedangkan kompetensi Teknis dapat 

digunakan kompetensi yang sudah berjalan di Kementerian Pembina (dalam hal ini 

Kementerian Keuangan). Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan 

pelatihan dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan melibatkan pihak eksternal yang 

memiliki akreditasi sesuai dengan panduan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara. 

Salah satu hal penting dalam pengelolaan SDM adalah penguatan manajer lini dalam 

melakukan pembinaan kepada bawahannya (coaching dan mentoring). Proses coaching dan 

mentoring akan diselaraskan dengan proses pengelolaan kinerja yang akan dimulai dengan 

proses perencanaan pengembangan individu pegawai (Individual Development Plan) yang 

mengkombinasikan diskusi kinerja/logbook, kesepakatan target KPI (Key Performance 

Indicator), pembahasan rencana aksi, pengembangan kompetensi dan diskusi karier melalui 

program pendidikan dan pelatihan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi dari program 

ini, akan diperlukan komitmen dari Pimpinan Daerah dan kerja sama dengan fungsi 

kepegawaian di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terutama dalam hal rotasi/mutasi 

pegawai, manajemen karier, manajemen kinerja, dan pendidikan dan pelatihan: 

a. Komitmen Pimpinan Daerah dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan untuk 

memastikan rotasi/mutasi pegawai di OPD Administrasi Pajak Daerah tetap menjaga 

ketersediaan SDM tertentu yang sangat dibutuhkan keahliannya (seperti pendata, analisis 

data perpajakan, penilai, penagih, pengawas, pemeriksa, dan investigator dan lain-lain); 

dan 
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b. Kerja sama dengan fungsi kepegawaian di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

(BKD) dapat dilakukan dengan memberi wewenang lebih kepada OPD Administrasi Pajak 

Daerah dalam pengelolaan manajemen karier dan kinerja (seperti IKU yang sesuai dengan 

konteks OPD Administrasi Pajak Daerah dan dikombinasikan dengan penerapan model 

kompetensi), dan pendidikan dan pelatihan (seperti program pendidikan dan pelatihan 

yang disesuaikan analisis kebutuhan nyata untuk mendukung pengoptimalan penerimaan 

daerah). 

Dalam proses penguatan pengelolaan SDM, diperlukan dukungan manajemen perubahan 

melalui pembangunan dan program internalisasi nilai-nilai organisasi beserta citra OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah. Nilai-nilai OPD Administrasi Perpajakan Daerah juga 

disampaikan pada panduan ini, yang dikembangkan sesuai dengan praktik umum dan hasil 

diskusi dengan beberapa Pemerintah Daerah. 

Intervensi dalam manajemen perubahan dilakukan melalui program keterlibatan internal, 

pelatihan-pelatihan budaya organisasi, penguatan jejaring yang terkait langsung dengan citra 

organisasi, komunikasi internal, dan pembentukan agen perubahan. Progres perubahan diukur 

dengan menggunakan survei CCC (Change Commitment Curve atau Kurva Komitmen 

Perubahan) yang dilakukan secara periodik. 
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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 Pelaksana.  

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

Pemerintah Daerah dalam memobilisasi pendapatan pajak daerah dengan membantu 

transformasi kelembagaan dan sistem Local Tax Administration (OPD Administrasi 

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

elemen TRAMPIL kedua ini akan dapat mendukung proses perubahan OPD APD 

menjadi OPD APD yang lebih modern, efisien, dan kredibel dengan peningkatan 

kualitas layanan untuk mempromosikan program kepatuhan sukarela pembayar pajak.  

 

1.2 Pentingnya Pengelolaan SDM di OPD Administrasi Pajak Daerah 

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang menentukan 

efektivitas dan efisiensi organisasi dalam proses pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Hal ini juga berlaku untuk OPD Administrasi Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas 

utamanya, yaitu untuk meningkatkan penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Selain itu, 

lingkungan diluar OPD administrasi perpajakan daerah beroperasi saat ini dan ke depan 

mengalami perubahan sangat cepat sehingga makin menambah kompleksitas aturan perpajakan 

yang harus disusun, meningkatnya transaksi lokal dan global melalui media online, dan juga 

semakin tingginya tuntutan dan harapan pembayar pajak dalam hal kebutuhan layanan prima 

dan pelaksanaan penegakan peraturan perpajakan. 
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Hal-hal tentang pentingnya peran SDM ini juga disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri 

Keuangan Indonesia pada Kabinet Kerja (2016 sampai dengan penulisan dokumen ini), dalam 

kegiatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak: “Faktor SDM itu penting, makanya saya 

ingin seluruh pimpinan Kantor Ditjen Pajak agar bisa membangun SDM lebih baik lagi. 

Urusan SDM tidak bisa dikesampingkan, karena di dalamnya terkandung kompetensi, 

integritas, profesionalitas dan motivasi,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak1 

Untuk memenuhi tantangan saat ini dan masa depan, pegawai OPD administrasi perpajakan 

daerah perlu dimotivasi (melalui sistem manajemen karier, pengembangan SDM, kinerja, dan 

remunerasi) dan secara profesional dan tersistematis terlatih dan terdidik dengan memiliki 

integritas kerja yang tinggi. 

  

                                                 
1 https://news.ddtc.co.id/pembangunan-sdm-soal-sdm-ditjen-pajak-begini-pesan-sri-mulyani-11272 
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2. Tujuan dan Lingkup Panduan 

2.1 Tujuan 

Tujuan utama dokumen panduan adalah: 

a. Referensi bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan Administrasi Perpajakan 

Daerah, termasuk aspek Pengelolaan SDM ke instansi yang berwenang;  

b. Referensi bagi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Administrasi Perpajakan Daerah 

dalam menjalankan program perbaikan Pengelolaan SDM; dan 

c. Referensi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun cetak biru pengelolaan Administrasi 

Perpajak Daerah, termasuk aspek pengelolaan SDM sebagai motor penggerak. 

 

2.2 Lingkup 

Lingkup dokumen panduan ini mencakup: 

a. Kerangka dan penjabaran proses Pengelolaan SDM (seperti perencanaan SDM, rekrutmen 

dan seleksi, manajemen karier, kinerja, pelatihan dan pengembangan, dan remunerasi) yang 

juga disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan mempertimbangkan kaidah praktik-

praktik yang berlaku umum;  

b. Kerangka dan penjabaran proses penyampaian kontribusi pengelolaan SDM (Human 

Capital Service Delivery) yang bertujuan untuk memastikan kerangka dan proses 

Pengelolaan SDM dapat dijalankan, dengan melibatkan fungsi SDM, Supervisor dan 

Manajer, dan Sistem Informasi Kepegawaian; dan 

c. Kerangka dan penjabaran proses manajemen perubahan dalam mendukung perubahan 

praktik Pengelolaan SDM yang akan diterapkan. 
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3. Kerangka Pengelolaan SDM 

Pengelolaan SDM untuk OPD Administrasi Perpajakan Daerah mengacu kepada UU No. 5 

Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018 , PP No. 30 Tahun 2019, dan 

Permenpan RB 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 

Bagan 1 memberikan rangkuman mengenai pendekatan atau kerangka yang digunakan dalam 

mengelola SDM yang mengkombinasikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan 

peraturan diatas, dan praktik yang berlaku umum dalam pengelolaan SDM. Pada kerangka ini, 

terdapat Komponen Inti Pengelolaan SDM yang terdiri dari 7 (tujuh) hasil keluaran, yaitu: (i) 

Rancang Organisasi, (ii) Uraian Jabatan, (iii) Kerangka Kompetensi, (iv) Fungsi Pengelolaan 

SDM dan Sistem Informasi SDM, (v) Keterlibatan Manajer Lini, dan (vi) Manajemen 

Perubahan. Komponen Inti ini didukung oleh 4 (empat) siklus tahapan pengelolaan SDM, 

yaitu: (i) Perencanaan, (ii) Akuisisi, (iii) Pengembangan, dan (iv) Retensi dan terminasi. 

Kerangka pengelolaan SDM ini harus sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. 

Keberhasilan implementasi pengelolaan SDM diukur dengan menggunakan indikator kunci 

tertentu untuk mendukung kinerja OPD Administrasi Perpajakan Daerah. 

 

Bagan 1 - Kerangka Pengelolaan SDM untuk OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

*: sesuai dengan ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PNS 
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4. Kajian Pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

4.1 Kondisi Pengelolaan SDM Saat Ini di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

Fungsi pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah lebih menjalankan 

fungsi administratif kepegawaian. Pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah saat ini secara umum ditangani oleh unit Kepegawaian di unit eselon 4 di Sekretariat 

OPD Administrasi Perpajakan Daerah. Berdasarkan praktik yang berjalan saat ini, fungsi 

pengelolaan SDM lebih menjalankan fungsi administratif kepegawaian. Hal ini terlihat dengan 

kurang kuatnya wewenang fungsi SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah (lihat juga 

Tabel 1): 

a. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan, 

walaupun dapat mengajukan kebutuhan pelatihan namun OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah memiliki keterbatasan dalam anggaran dikarenakan secara keseluruhan anggaran 

pelatihan dikelola oleh BPKSDM; 

b. Pemenuhan kebutuhan kualifikasi pegawai, khususnya untuk fungsional pajak seperti 

penagih, juru sita, investigator, pemeriksa, penanganan keberatan dan banding, OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah berdasarkan pengalaman dibeberapa Pemda pilot sulit 

untuk mendapatkan pegawai dengan kualifikasi tersebut karena kebijakan pengadaan 

pegawai selama ini; dan 

c. Keputusan rotasi/mutasi pegawai murni wewenang Kepala Daerah, sehingga sulit untuk 

menjaga keberlangsungan pengetahuan dan keahlian yang telah dimiliki OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah (terutama terkait dengan fungsi perpajakan). Pegawai yang sudah 

terbina dan terlatih dapat dirotasi/dimutasi dengan pengganti pegawai yang tidak memiliki 

pengetahuan dan keahlian di bidang perpajakan. 

 

Tabel 1 - Pihak-pihak terlibat dalam Pengelolaan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah 

No Organisasi Proses pengelolaan SDM 

Perencanaan 

kebutuhan 

SDM 

Pengadaan 

SDM 

Pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi 

Pengelolaan 

kinerja 

Pengelolaan 

karier 

Penggajian 

dan 

insentif 

Pemberhentian 

dan pensiun 

1 Kementerian 

PAN-RB 

+++ +++ 

(penetapan 

jabatan 

seperti JF) 

   +++ 

(dalam hal 

struktur 

gaji PNS) 
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No Organisasi Proses pengelolaan SDM 

Perencanaan 

kebutuhan 

SDM 

Pengadaan 

SDM 

Pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi 

Pengelolaan 

kinerja 

Pengelolaan 

karier 

Penggajian 

dan 

insentif 

Pemberhentian 

dan pensiun 

2 Badan 

Kepegawaian 

Negara 

++ +++ 

(perancangan 

jabatan 

seperti JF) 

  ++ 

(pengumuman 

jabatan kosong 

untuk 

pengembangan 

karier tingkat 

nasional 

melalui sistem 

informasi 

ASN) 

 ++ 

(pengelola 

sistem informasi 

pemberhentian 

dan pensiun) 

3 Lembaga 

Administrasi 

Negara 

  ++ 

(sebagai penyusun 

rencana 

pengembangan dan 

evaluasi pelaksanaan 

kompetensi 

Manajerial dan Sosial 

Kultural dan sebagai 

pemberi akreditasi 

lembaga pelatih 

eksternal) 

    

4 Kementerian 

Keuangan 

++  ++ 

(sebagai perancang 

dan pelaksana 

pelatihan kompetensi 

fungsional 

Perpajakan) 

  +++ 

(dalam hal 

anggaran 

dan 

peraturan 

mengenai 

insentif 

pajak)  

 

5 Kementerian 

Dalam Negeri 

  ++ 

(sebagai perancang 

dan pelaksana 

kompetensi 

pemerintahan untuk  

jabatan 

pimpinan tinggi, 

jabatan administrator, 

dan jabatan 

pengawas) 

    

6 Kepala 

Pemerintah 

++  +++ +++ +++  ++ 
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No Organisasi Proses pengelolaan SDM 

Perencanaan 

kebutuhan 

SDM 

Pengadaan 

SDM 

Pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi 

Pengelolaan 

kinerja 

Pengelolaan 

karier 

Penggajian 

dan 

insentif 

Pemberhentian 

dan pensiun 

Daerah 

(sebagai PPK 

atau Pejabat 

Pembina 

Kepegawaian) 

(usulan 

kebutuhan 

pegawai) 

(sebagai PPK yang 

merencanakan dan 

menetapkan 

kebutuhan, 

mengimplementasikan  

dan mengevaluasi 

pelatihan dan 

pengembangan untuk 

PNS) 

(penetap 

pengembangan 

karier, dan 

keputusan 

rotasi/mutasi 

pegawai) 

Penyampaian 

usulan pegawai 

yang akan 

pensiun/berhenti 

7 Badan 

Pengelola 

Kepegawaian 

dan SDM 

(Provinsi, 

Kabupaten, 

Kota) 

  +++ 

(sebagai pengelola 

anggaran dengan 

menggunakan kuota) 

    

8 Kepala 

Administrasi 

Pajak Daerah 

++ 

(usulan 

kebutuhan 

pegawai) 

 + 

(sebagai PyB dalam 

pemetaan kebutuhan  

pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi Teknis 

PNS) 

+++ ++ 

(pelaksana 

pengembangan 

karier) 

 ++ 

Penyampaian 

usulan pegawai 

yang akan 

pensiun/berhenti 

9 Unit 

Kepegawaian 

di Sekretariat 

Administrasi 

Pajak Daerah 

  + 

(pemetaan kebutuhan  

pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi Teknis 

PNS) 

    

10 Pejabat yang 

Berwenang 

(PyB) 

  + 

(pemetaan kebutuhan  

pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi Teknis 

PNS) 

 ++ 

(pelaksana 

pengembangan 

karier) 

 ++ 

Penyampaian 

usulan pegawai 

yang akan 

pensiun/berhenti 

11 Pihak ketiga   + 

(sebagai pemberi jasa 

pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi Sosial 

Kultural, Manajerial, 
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No Organisasi Proses pengelolaan SDM 

Perencanaan 

kebutuhan 

SDM 

Pengadaan 

SDM 

Pelatihan dan 

pengembangan 

kompetensi 

Pengelolaan 

kinerja 

Pengelolaan 

karier 

Penggajian 

dan 

insentif 

Pemberhentian 

dan pensiun 

Teknis, dan 

Pemerintahan yang 

terakreditasi sesuai 

dengan panduan dari 

LAN) 

+: memiliki pengaruh cukup kuat   ++: memiliki pengaruh kuat   +++: memiliki pengaruh sangat kuat 

 

4.2 Kondisi Pengelolaan SDM yang  ideal untuk OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

Pengelolaan SDM di lingkungan Pemerintahan saat ini sedang dalam proses reformasi menuju 

pengelolaan SDM yang modern, yang mengacu pada UU ASN, PP Manajemen PNS, PP 

Manajemen PPPK, PermenPAN-RB Standar Kompetensi Jabatan dan peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. 

Undang-undang dan peraturan terkait di atas menerapkan prinsip pengelolaan SDM yang 

modern yang mencakup 2 (dua) hal utama yaitu: 

1. Penerapan 4 (empat) siklus pengelolaan SDM, yaitu perencanaan, akuisisi, pengembangan, 

serta retensi dan terminasi. 

2. Berbasiskan sistem merit dengan kriteria sebagai berikut: 

a. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; 

b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 

c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; 

d. memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karier, 

dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; 

e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja 

yang objektif dan transparan; 

f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;  

g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil 

penilaian kinerja; 

h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan 

wewenang; dan 
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i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh 

seluruh Pegawai ASN. 

Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan wewenang pengelolaan SDM, 

modernisasi melalui Undang-Undang (UU) ASN dan peraturan terkait lainnya juga menjadi 

peluang bagi Pemerintah Daerah dan khususnya OPD Administrasi Perpajakan Daerah dalam 

melakukan perbaikan pengelolaan SDM-nya. 

Mengacu kepada kerangka kerja seperti terlihat pada Bagan 1, di bab selanjutnya akan dibahas 

masing-masing komponen yang terdapat pada kerangka tersebut. 

 

4.2.1 Komponen Inti 

4.2.1.1 Rancang Organisasi 

Rancang organisasi di Pemerintah Daerah secara umum berdasarkan kebijakan yang diatur oleh 

Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

struktur organisasi di Pemerintah Daerah termasuk OPD Administrasi Pajak Daerah diatur 

sedemikian rupa dari sisi nomenklatur, ringkasan tugas dan tanggung jawab, dan rentang 

kendali. 

Studi mengenai rancang struktur OPD Administrasi Pajak Daerah juga dilakukan oleh 

TRAMPIL di dokumen terpisah. Dijelaskan pada studi tersebut mengenai rancang struktur 

organisasi yang berdasarkan fungsi perpajakan dengan tetap memegang ketentuan rentang 

kendali berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016. Pendekatan rancang struktur organisasi 

berdasarkan fungsi didasari atas kerangka fungsi perpajakan yang harus ada seperti terlihat di 

Bagan 2. Rancang struktur organisasi beserta uraian tugas terkait menjadi dasar dalam 

pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah. 

Fokus utama dokumen pengelolaan SDM ini adalah pada fungsi pajak inti yang seharusnya 

ada dalam administrasi perpajakan daerah, yaitu terkait dengan fungsi registrasi/pendaftaran, 

penetapan, pengawasan WP/asesmen, pemeriksaan/verifikasi, koleksi/penagihan,  serta 

keberatan dan banding.  
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Bagan 2 - Fungsi Inti dan Pendukung Perpajakan 

sumber : OECD, 2017 

 

4.2.1.2 Jabatan 

Sesuai dengan UU ASN, PP Manajemen PNS, dan PP Manajemen PPPK, jabatan ASN yang 

relevan untuk Administrasi Perpajakan Daerah dapat dipetakan seperti terlihat di tabel di 

bawah ini. Terdapat 2 (dua) jenis pegawai ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS adalah pegawai karier Pemerintahan dan 

PPPK adalah pegawai yang direkrut dari luar Pemerintahan (baik dari swasta maupun dari 

organisasi lainnya seperti LSM dan badan internasional). Rekrutmen PPPK hanya berlaku 

untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dan Jabatan Fungsional Keterampilan dan 

Keahlian. 

Jabatan Fungsional yang relevan mencakup 3 (tiga) Jabatan Fungsional, yaitu: Pemeriksa, 

Penilai PBB dan Penyuluh Pajak. Sebagai referensi, profil 3 (tiga) Jabatan Fungsional ini dapat 

dilihat di Lampiran 2.  

Tabel 2 - Jenis Jabatan sesuai dengan UU ASN 

No 

 

Jenis 

Jabatan 

Penjelasan Jenjang/ Kategori 

Jabatan 

Persyaratan Contoh Jabatan 

Relevan di 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Pemenuhan Pegawai 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian 

Kerja (P3K) 

1 Jabatan 

Pimpinan 

Memimpin dan 

memotivasi 

setiap Pegawai 

Utama • WNI 

• Maksimum 58 tahun 

Tidak berlaku 

(untuk Pemimpin 

Lembaga 

√ √ 
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No 

 

Jenis 

Jabatan 

Penjelasan Jenjang/ Kategori 

Jabatan 

Persyaratan Contoh Jabatan 

Relevan di 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Pemenuhan Pegawai 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian 

Kerja (P3K) 

Tinggi 

(JPT) 

ASN pada 

Instansi 

Pemerintah 

• Untuk PNS 

minimum pendidikan 

sarjana atau diploma 

IV (atau non-PNS 

pascasarjana) 

• Memiliki kompetensi 

Sosial Kultural, 

Manajerial, dan 

Teknis seusia standar 

kompetensi jabatan 

• Untuk PNS memiliki 

pengalaman 

kumulatif relevan 10 

tahun dan minimum 

JPT Madya atau JF 

Ahli Utama 2 tahun 

(atau non-PNS 

pengalaman relevan 

minimum 15 tahun) 

Pemerintah Non 

Kementerian)  

Madya • WNI 

• Maksimum 58 tahun 

• Untuk PNS 

minimum pendidikan 

sarjana atau diploma 

IV (atau non-PNS 

pascasarjana) 

• Memiliki kompetensi 

Sosial Kultural, 

Manajerial, dan 

Teknis seusia standar 

kompetensi jabatan 

• Untuk PNS memiliki 

pengalaman 

kumulatif relevan 7 

tahun dan minimum 

JPT Pratama atau JF 

Ahli Utama 2 tahun 

(atau non-PNS 

pengalaman relevan 

minimum 10 tahun) 

Tidak berlaku 

(untuk Sekjen, 

Ditjen, Itjen, 

Sekda Provinsi)  

√ √ 

Pratama • WNI 

• Maksimum 58 tahun 

Kepala 

Administrasi 

√  
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No 

 

Jenis 

Jabatan 

Penjelasan Jenjang/ Kategori 

Jabatan 

Persyaratan Contoh Jabatan 

Relevan di 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Pemenuhan Pegawai 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian 

Kerja (P3K) 

• Untuk PNS 

minimum pendidikan 

sarjana atau diploma 

IV 

• Memiliki kompetensi 

Sosial Kultural, 

Manajerial, dan 

Teknis seusia standar 

kompetensi jabatan 

• Untuk PNS memiliki 

pengalaman 

kumulatif relevan 5 

tahun dan minimum 

JA atau JF Ahli 

Madya minimum 2 

tahun 

Pajak Daerah 

(jabatan lainnya 

seperti Direktur 

dan Setditjen di 

Kementerian dan 

Sekretaris 

Kabupaten dan 

Kota) 

2 Jabatan 

Administra

si (JA) 

Sekelompok 

jabatan yang 

berisi fungsi 

dan tugas 

berkaitan 

dengan 

pelayanan 

publik serta 

administrasi 

pemerintahan 

dan 

pembangunan 

Administrator Bertanggung jawab 

memimpin pelaksanaan 

seluruh kegiatan 

pelayanan publik serta 

administrasi 

pemerintahan dan 

pembangunan 

• berstatus PNS 

• memiliki kualifikasi 

dan tingkat 

pendidikan paling 

rendah sarjana atau 

diploma IV 

• memiliki integritas 

dan moralitas yang 

baik 

• memiliki 

pengalaman pada 

Jabatan pengawas 

paling singkat 3 

tahun atau JF yang 

setingkat dengan 

Jabatan pengawas 

sesuai dengan bidang 

tugas jabatan yang 

akan diduduki 

Kepala Kantor 

Pelayanan 

√  
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No 

 

Jenis 

Jabatan 

Penjelasan Jenjang/ Kategori 

Jabatan 

Persyaratan Contoh Jabatan 

Relevan di 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Pemenuhan Pegawai 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian 

Kerja (P3K) 

• setiap unsur 

penilaian prestasi 

kerja paling sedikit 

bernilai baik dalam 2 

tahun terakhir 

• memiliki 

Kompetensi Teknis, 

Kompetensi 

Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai 

standar kompetensi 

yang dibuktikan 

berdasarkan hasil 

evaluasi oleh tim 

penilai kinerja PNS 

di instansinya 

• sehat jasmani dan 

rohani 

Pengawas Bertanggung jawab 

mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh 

pejabat pelaksana 

• berstatus PNS 

• memiliki kualifikasi 

dan tingkat 

pendidikan paling 

rendah diploma III 

atau yang setara 

• memiliki integritas 

dan moralitas yang 

baik 

• memiliki 

pengalaman pada 

Jabatan pengawas 

paling singkat 4 

tahun atau JF yang 

setingkat dengan 

Jabatan pengawas 

sesuai dengan bidang 

Supervisor √  
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No 

 

Jenis 

Jabatan 

Penjelasan Jenjang/ Kategori 

Jabatan 

Persyaratan Contoh Jabatan 

Relevan di 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Pemenuhan Pegawai 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian 

Kerja (P3K) 

tugas jabatan yang 

akan diduduki 

• setiap unsur 

penilaian prestasi 

kerja paling sedikit 

bernilai baik dalam 2 

tahun terakhir 

• memiliki 

Kompetensi Teknis, 

Kompetensi 

Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai 

standar kompetensi 

yang dibuktikan 

berdasarkan hasil 

evaluasi oleh tim 

penilai kinerja PNS 

di instansinya 

• sehat jasmani dan 

rohani 

Pelaksana Bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan 

pelayanan publik serta 

administrasi 

pemerintahan dan 

pembangunan 

• berstatus PNS 

• memiliki kualifikasi 

dan tingkat 

pendidikan paling 

rendah SLTA atau 

yang setara 

• telah mengikuti dan 

lulus pelatihan 

terkait dengan 

bidang tugas 

dan/atau lulus 

pendidikan dan 

pelatihan terintegrasi 

Staf admnistrasi √  
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No 

 

Jenis 

Jabatan 

Penjelasan Jenjang/ Kategori 

Jabatan 

Persyaratan Contoh Jabatan 

Relevan di 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Pemenuhan Pegawai 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian 

Kerja (P3K) 

• memiliki integritas 

dan moralitas yang 

baik 

• memiliki 

Kompetensi Teknis, 

Kompetensi 

Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai 

standar kompetensi 

yang dibuktikan 

berdasarkan hasil 

evaluasi oleh tim 

penilai kinerja PNS 

di instansinya 

• sehat jasmani dan 

rohani 

3 Jabatan 

Fungsional 

(JF) 

Sekelompok 

jabatan yang 

berisi fungsi 

dan tugas 

berkaitan 

dengan 

pelayanan 

fungsional yang 

berdasarkan 

pada keahlian 

dan 

keterampilan 

tertentu 

Keahlian (ahli 

utama, madya, 

muda, dan 

pertama) 

Jabatan teknis yang 

memerlukan tidak hanya 

keterampilan namun 

juga keahlian (seperti 

analisis, pemecahan 

masalah, riset) dalam 

menjalankan tugasnya 

Jabatan fungsional 

perpajakan seperti 

Pendata, Penagih, 

Pemeriksa, 

Penelaah 

Keberatan dan 

Banding, 

Investigator 

√ √ 

Keterampilan 

(penyelia, mahir, 

terampil, dan 

pemula) 

Jabatan teknis yang 

memerlukan 

keterampilan dalam 

menjalankan tugasnya 

√ √ 

  

4.2.1.3 Kerangka Kompetensi 

Berdasarkan kajian peraturan dan praktik yang berlaku umum, terdapat tiga kelompok 

kompetensi yang relevan untuk Administrasi Perpajakan Daerah, yaitu kompetensi Sosial 

Kultural, Manajerial, dan Teknis. Penjabaran kompetensi Sosial Kultural dan Manajerial 

dikelola oleh Pemerintah Pusat (dalam hal rancang pengembangan kompetensi dilakukan oleh 

Lembaga Administrasi Negara). Sedangkan kompetensi Teknis dapat digunakan kompetensi 

yang sudah berjalan di Kementerian Pembina (Kementerian Keuangan). Detail penjabaran 
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definisi dan indikator perilaku kompetensi Sosial dan Kultural dan kompetensi Manajerial 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

Tabel 3 - Kerangka Kompetensi SDM Administrasi Perpajakan Daerah 

No 
Kelompok 

Kompetensi 
Judul Kompetensi 

Jabatan Fungsional 

Pajak yang relevan 

1 Kompetensi Sosial 

Kultural 

SK01 – Perekat bangsa • Pendata 

• Penilai 

• Pemeriksa 

• Investigator 

• Penagih 

• Penelaah 

Keberatan dan 

Banding 

2 Kompetensi 

Manajerial 

M01 – Integritas 

M02 – Komunikasi 

M03 – Kerja sama 

M04 – Orientasi kepada hasil 

M05 – Pelayanan publik 

M06 – Pengembangan diri dan orang lain 

M07 – Mengelola perubahan 

M08 – Pengambilan keputusan 

3 Kompetensi Teknis 

Fungsi Inti Pajak 

Daerah 

T01 – Keuangan dan akuntansi 

T02 – Pengawasan dan Pemeriksaan 

(audit) WP 

T03 – Pemahaman  bidang usaha (seperti 

hotel, restoran, hiburan) 

T04 –   Peraturan perpajakan 

T05 – Pengelolaan proyek (project 

management) 

T06 – Fiscal cadaster dan penilaian 

4 Kompetensi Teknis 

Fungsi Pendukung 

T07– Riset dan perencanaan 

T08 – Pengelolaan keuangan 

• Fungsi 

Perencanaan 
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No 
Kelompok 

Kompetensi 
Judul Kompetensi 

Jabatan Fungsional 

Pajak yang relevan 

Administrasi 

Perpajakan Daerah 

T09 – Administrasi pemerintahan 

T10 – Pengelolaan SDM 

T11 – Pengelolaan aspek hukum dan 

peraturan 

T12 – Pengelolaan teknologi informasi 

T13 – Pengelolaan komunikasi dengan 

publik 

• Fungsi Umum, 

Keuangan dan 

SDM 

• Fungsi hukum dan 

peraturan 

• Fungsi TI 

• Fungsi 

Komunikasi 

Publik 

 

4.2.1.4 Fungsi Pengelolaan SDM dan Sistem Informasi SDM 

Penguatan fungsi pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah diperlukan untuk 

memastikan pelayanan aspek kepegawaian dapat diberikan kepada pegawai secara lebih efektif 

dan bernilai tambah (tidak hanya bersifat administratif) dengan usulan fungsi dan kegiatan 

kepegawaian seperti terlihat pada Bagan 3. 

Kerja sama dengan fungsi kepegawaian di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

(BKD) bisa dilakukan dengan memberi wewenang lebih kepada OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah dalam pengelolaan manajemen kinerja (seperti IKU yang sesuai dengan konteks OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah dan dikombinasikan dengan penerapan model kompetensi), 

dan pendidikan dan pelatihan (seperti program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan 

analisa kebutuhan nyata untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM dengan mengacu 

fungsi-funsi yang harus ada dalam administrasi perpajakan daerah dalam rangka optimalisasi 

penerimaan daerah).  
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Bagan 3 - Penguatan Fungsi SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

 

Fungsi pengelolaan SDM juga perlu didukung oleh sistem informasi SDM yang setidaknya 

dapat mengelola informasi kepegawaian beserta fungsi-fungsi kepegawaian seperti terlihat 

pada Bagan 4.  

 

`  

Bagan 4 - Kerangka Sistem Informasi SDM 
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4.2.1.5 Keterlibatan Manajer Lini (Eselon 4) 

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan SDM adalah membangun pemahaman dan 

kemampuan manajer lini dalam mengelola SDM yang berada di bawah wewenang dan 

bimbingan manajer lini.   

 

 

Bagan 5 - Keterlibatan Manajer Lini dalam Pengelolaan SDM 

 

Keterlibatan manajer lini ini perlu menjadi bagian tugas dan fungsi (tusi) dan memerlukan 

pelatihan terkait  dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan SDM dan 

menjalankan coaching kepada pegawai. 

 

Tabel 4 - Kompetensi Relevan dalam Meningkatkan Keterlibatan Manajer Lini dalam 

Pengembangan SDM 

Tupoksi 

relevan 
Kompetensi* 

Metode dalam 

membangun 

kompetensi 

Indeks Kinerja 

Utama yang relevan 

Aktif dalam 

mengembangkan 

pegawai yang 

M06 – 

Pengembangan diri 

dan orang lain 

Pelatihan dengan 

menggunakan model 

coaching yang relevan 

• Jumlah sesi 

coaching 
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berada dibawah 

wewenangnya 

(seperti GROW 

Model)** 

• Tingkat 

keterlibatan 

manajer lini 

dalam coaching 

T10 – Pengelolaan 

SDM 

Pelatihan pengelolaan 

SDM tingkat dasar 

*: mengacu ke Tabel 3 

**: mengacu ke 4.2.4.2 tentang Coaching 

 

4.2.1.6 Manajemen Perubahan (dan Citra Organisasi) 

Dalam proses penguatan pengelolaan SDM, diperlukan dukungan manajemen perubahan 

melalui pembangunan dan program internalisasi nilai-nilai organisasi beserta citra OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah. Nilai-nilai OPD Administrasi Perpajakan Daerah yang akan 

dibangun seperti terlihat pada Tabel 5, sesuai dengan praktik yang berlaku umum dan hasil 

diskusi dengan beberapa Pemerintah Daerah. 

 

Tabel 5 - Usulan Nilai OPD Administrasi Pajak Daerah  

No Nilai Makna/Definisi Perilaku Utama 

1 Integritas Konsistensi antara perkataan dan 

perbuatan yang sesuai dengan aturan 

dan norma yang berlaku. 

1. Jujur, tulus dan dapat 

dipercaya. 

2. Disiplin dan konsisten 

dalam menjaga martabat 

dan tidak melakukan hal-

hal yang tercela. 

2 Profesionalisme Memiliki kompetensi terbaik dan 

bertanggungjawab atas tugas pokok 

dan fungsinya. 

1. Kompeten dan 

bertanggungjawab untuk 

menampilkan kepiawaian 

yang ideal. 

2. Mempunyai keahlian dan 

pengetahuan yang luas. 

3. Cepat dan tepat dalam 

mengambil keputusan. 
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No Nilai Makna/Definisi Perilaku Utama 

3 Inovasi Menciptakan, mengembangkan dan 

mendayagunakan pikiran dan 

sumber daya untuk menghasilkan 

suatu karya yang bermanfaat bagi 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

1. Visioner, kreatif dan 

berorientasi pada solusi. 

2. Adaptif dan tidak cepat 

puas diri. 

3. Berani mengambil risiko. 

4 Fokus Pada 

Pelanggan 

Peduli dan memahami kebutuhan 

pelanggan serta memberikan 

layanan terbaik. 

1. Proaktif dan responsif. 

2. Bersikap adil. 

3. Melayani dengan 

berorientasi pada 

kepuasan pemangku 

kepentingan 

5 Kerja sama Membangun kerja sama yang 

efektif, dilandasi rasa saling percaya 

dan melengkapi serta kompetensi 

yang handal untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

1. Terbuka dan transparan. 

2. Saling memahami dan 

mendukung untuk 

kepentingan organisasi. 

3.  Menemukan dan 

melaksanakan solusi 

terbaik. 

      

Intervensi dalam manajemen perubahan dilakukan melalui program keterlibatan internal, 

pelatihan, penguatan kanal-kanal yang terkait langsung dengan citra organisasi, komunikasi 

internal, dan pembentukan agen perubahan. Progres perubahan diukur dengan menggunakan 

survei CCC (Change Commitment Curve atau Kurva Komitmen Perubahan) yang dilakukan 

secara periodik. 

Survei CCC akan dilakukan dengan menggunakan panduan survei dan kuesioner seperti 

terlihat pada Lampiran 4. 
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Bagan 6 - Change Commitment Curve untuk Memonitor Program Manajemen Perubahan 

 

4.2.2 Siklus Perencanaan 

4.2.2.1 Perencanaan Kebutuhan SDM 

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 PP No. 11 Tahun 2017, perencanaan kebutuhan 

SDM terbagi atas 2 (dua) tahapan, yaitu: 

I. Tahap 1 – Penyusunan kebutuhan, dimana kebutuhan disampaikan dari masing 

instansi pemerintahan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai 

panduan dari KemenPAN–RB. Jabatan yang dimaksud mencakup: 

a. Jabatan Administratif (JA); 

b. Jabatan Fungsional (JF); dan 

c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). 

Selain analisis jabatan dan analisis beban kerja, estimasi kebutuhan dapat juga dilakukan 

dengan melakukan perbandingan seperti terlihat di Bagan 7 - Bagan 9. 
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Bagan 7 - Komposisi Pegawai Administrasi Perpajakan Berdasarkan Fungsi 

Sumber: OECD Tax Administration 2017 

 

Bagan 8 - Persentase Pegawai Administrasi Perpajakan Daerah dengan Pendidikan Strata 1 

Sumber: ADB Tax Administration Benchmarking Asia Pacific 2016 
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Bagan 9 - Komposisi Pegawai Administrasi Perpajakan Daerah Berdasarkan Rentang Usia 

Sumber: OECD Tax Administration 2017 

 

II. Tahap 2 – Penetapan kebutuhan, dimana setelajh mendapatkan pertimbangan 

teknis dari BKN, KemenPAN–RB akan mengkaji lebih lanjut dan menetapkan 

kebutuhan pegawai. 

 

4.2.2.2 Pengelolaan Kompetensi 

Mengacu kepada bab 4.2.1.3 tentang Kerangka Kompetensi, model kompetensi dipetakan ke 

masing-masing jabatan dan ditentukan level terkait. Ilustrasi level kompetensi berdasarkan 

jabatan di Administrasi Perpajakan Daerah dapat dilihat di Tabel 6 (penjelasan masing-masing 

level dapat dilihat di Lampiran 3). 

Model kompetensi ini digunakan sebagai dasar dalam merancang dan mengimplementasikan 

program pengelolaan SDM seperti untuk pelatihan pegawai, manajemen kinerja, dan 

pengembangan karier. Monitoring kompetensi, terutama dalam melakukan pengkinian model 

kompetensi dan pengkinian level (termasuk indikator terkait) perlu dilakukan setidaknya  dua 

tahun sekali oleh unit kepegawaian di Administrasi Perpajakan Daerah.   



Human Resources and Change Management Manual 37 / 137 

Tabel 6 - Ilustrasi Pemetaan Level Kompetensi Berdasarkan Jabatan 

Kompetensi Pendata dan 

Penilai 

Penelaah 

Keberatan 

Pemeriksa/Auditor Kepala Bidang/ 

Kepala Kantor 

Pelayanan 

Staf Kepala 

Seksi 

Staf Kepala 

Seksi 

Auditor 

Pertama 

Auditor 

Muda 

Auditor 

Madya 

M.01 – Integritas 1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.02 – Komunikasi 1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.03 – Kerja sama 1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.04 – Orientasi 

kepada hasil 

1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.05 – Pelayanan 

publik 

1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.06 – 

Pengembangan diri 

dan orang lain 

1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.07 – Mengelola 

perubahan 

1/2 3 2 3 2 3 4 4 

M.08 – Pengambilan 

keputusan 

1/2 3 2 3 P 3 4 4 

SC.01 – Perekat 

bangsa 

1/2 3 2 3 2 3 4 4 

TC.01 – Keuangan 

dan akuntansi 

2 3 2 3 2 3 3 3 

TC.02 – 

Pemeriksaan (audit) 

1 2 1 2 2 3 3 3 

TC.03 – Pemahaman 

sektoral (seperti 

hotel, restoran, 

hiburan) 

2 3 2 3 2 3 3 3 

TC.04 – Peraturan 

perpajakan 

2 3 2 3 2 3 3 3 
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Kompetensi Pendata dan 

Penilai 

Penelaah 

Keberatan 

Pemeriksa/Auditor Kepala Bidang/ 

Kepala Kantor 

Pelayanan 

Staf Kepala 

Seksi 

Staf Kepala 

Seksi 

Auditor 

Pertama 

Auditor 

Muda 

Auditor 

Madya 

TC.05 - Pengelolaan 

proyek (project 

management) 

1 3 1 3 1 3 3 3 

TC.06 – Fiscal 

cadaster dan 

penilaian 

2 3/4 1 2 1 2 2 2 

 

4.2.3 Siklus Akuisisi 

4.2.3.1 Pengadaan dan Seleksi SDM 

Berdasarkan Pasal 15 sampai dengan Pasal 45 PP No. 11 Tahun 2017, pengadaan dan seleksi 

SDM dilakukan secara nasional, dimana untuk menjaga obyektivitas, KemenPAN–RB akan 

membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS. Petunjuk teknis pengadaan dan seleksi 

PNS diatur oleh Peraturan Kepala BKN. 

4.2.3.2 Induksi 

Program induksi bagi pegawai yang baru masuk bekerja bertujuan: 

• agar mereka dapat memiliki pemahaman mengenai lingkungan kerja, norma dan 

prosedur kerja yang berlaku,  

• menanamkan nilai-nilai organisasi kepada pegawai baru seperti melalui program 

internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi (seperti untuk membangun nilai-nilai 

kerja sama dan disiplin).  

Pelaksanaan Program induksi ini biasa dijalankan selama 3-5 hari kerja. 

4.2.4 Siklus Pengembangan 

4.2.4.1 Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi 

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017, pelatihan dan pengembangan 

PNS dibangun dan diimplementasikan dengan berbasiskan kompetensi. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, terdapat empat jenis kompetensi yang diperlukan. 
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Tabel 7 – Pihak terlibat dalam Pengembangan Kompetensi ASN 

No. 
Jenis 

Kompetensi 
Perencanaan Perancangan Pelaksana Evaluasi 

Pedoman 

Akreditasi 

1 Manajerial* LAN LAN • Mandiri 

• Bersama dengan 

Instansi 

Pemerintah lain 

yang telah 

terakreditasi 

• Lembaga 

pengembangan 

kompetensi 

independen yang 

terakreditasi  

LAN LAN 

2 Sosial 

Kultural* 

LAN LAN LAN LAN 

3 Teknis (dan 

Fungsional) * 

Pemerintah 

Daerah 

Pemerintah 

Daerah 

(Instansi 

Pembina JF)  

Pemerintah 

Daerah 

(Instansi 

Pembina 

JF) 

LAN 

4 Pemerintahan** Kemendagri Kemendagri Kemendagri Kemendagri 

*: PP Manajemen PNS dan PP Manajemen P3K 

**: PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

 

Dalam mengelola program pelatihan dan pengembangan, perlu dibangun atas enam prinsip 

yang secara konsisten perlu dijaga oleh OPD Administrasi Perpajakan Daerah seperti terlihat 

pada Tabel 8. 

 

Tabel 8 - Prinsip Program Pelatihan dan Pengembangan 

No Prinsip Penjelasan 

1 Menjadikan pelatihan 

dan pengembangan 

prioritas strategis 

untuk OPD 

Administrasi Pajak 

Daerah 

• Untuk menciptakan organisasi yang terampil, inovatif, dan 

kredibel, sangat penting bahwa pelatihan dan 

pengembangan harus terus menjadi prioritas strategis bagi 

OPD Administrasi Perpajakan Daerah. 

• Untuk memastikan efektivitas program pelatihan dan 

pengembangan, kegiatan ini perlu mendukung tujuan 

strategis OPD Administrasi Perpajakan Daerah. Hal ini 

dapat dilakukan dengan membuat rencana pelatihan dan 

pengembangan sejalan dengan Rencana Strategis dan 
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No Prinsip Penjelasan 

Tahunan OPD Administrasi Perpajakan Daerah dan 

kebijakan pengembangan SDM.  

2 Memberikan pilihan 

pembelajaran yang 

tepat 

Pelatihan dan pengembangan yang efektif dan ideal dapat 

mengikuti Model 70/20/10 

• 70% waktu pelatihan didedikasikan untuk membangun 

pengalaman. Ini terjadi dari pembelajaran langsung di 

tempat kerja, pengalaman kehidupan nyata, tugas, dan 

pemecahan masalah. 

• 20% waktu belajar melalui belajar dari orang lain. Hal ini 

mengacu pada coaching, mengamati dan bekerja dengan 

manajer lini. 

• 10% waktu belajar didedikasikan untuk pengembangan 

individu. Ini merujuk pada kursus pelatihan formal, 

seminar, dan konferensi serta kegiatan lain yang diuraikan 

dalam rencana pengembangan individu (Individual 

development Plant/IDP).  

3 Memberikan peluang 

pelatihan dan 

pengembangan untuk 

semua pegawai 

• Pegawai di semua level pekerjaan, fungsi pekerjaan, dan 

divisi/bagian perlu memiliki akses yang sama untuk 

mendapatkan pelatihan dan pengembangan dalam tugas 

mereka saat ini, dan ke tugas berikutnya. Peluang 

mendapatkan pelatihan dan pengembangan perlu ditawarkan 

kepada semua pegawai secara adil dan merata 

4 Menanamkan budaya 

pembelajaran melalui 

Knowledge Sharing  

• Untuk membangun kemampuan beradaptasi bagi OPD 

Administrasi Perpajakan Daerah dalam mengahadapi 

perubahan, berbagi pengetahuan perlu dibangun menjadi 

budaya di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

5 Menjadikan pelatihan 

dan pengembangan 

sebagai bagian dari 

Rencana 

• Rencana Pengembangan Individu perlu dirancang dengan 

mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan 

kebutuhan unit kerja. Rencana pelatihan dan pengembangan 
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No Prinsip Penjelasan 

Pengembangan 

Individu (Individual 

Development 

Plan/IDP) 

perlu disesuaikan berdasarkan aspirasi karier, dan penilaian 

kinerja masing-masing pegawai 

• Rencana IDP tersebut perlu memaksimalkan kekuatan 

pegawai serta memperbaiki kekurangan mereka. Proses 

evaluasi kinerja, rencana pelatihan dan pengembangan perlu 

dibuat sebagai bagian dari proses tersebut. Rencana 

pelatihan dan pengembangan akan berfungsi sebagai peta 

jalan bagi pegawai dan manajer lini mereka mengenai 

kompetensi apa yang perlu difokuskan pegawai selama 

tahun mendatang; dan bagaimana bertindak menuju 

pemenuhan tujuan pengembangan karier individu pegawai. 

6 Melakukan evaluasi 

pelatihan dan 

pengembangan 

• Evaluasi pelatihan dan pengembangan memiliki dua tujuan 

penting. Pertama adalah untuk mengkaji efektivitas atas 

biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua untuk mengkaji 

penerapan di dalam organisasi dari program pelatihan dan 

pengembangan terkait. 

 

Berdasarkan prinsip di atas, program pelatihan dan pengembangan dapat direncanakan secara 

berkesinambungan mulai dari hal yang sifat meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan/keahlian, dan kemampuan dan attitude terkait dengan pekerjaan seperti terlihat 

pada Tabel 9. 

Untuk setiap program pelatihan pengembangan  perlu dibangun  Kerangka Acuan 

Pembelajaran (KAP) terkait sebagai dasar dalam menyusun kurikulum, dan modul  yang 

digunakan untuk mengontrol kualitas rancangan dan implementasi program pelatihan dan 

pengembangan. Contoh KAP  dapat dilihat pada Lampiran 5.
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Tabel 9 - Struktur Program Pelatihan dan Pengembangan 
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4.2.4.2 Coaching 

Model GROW adalah kerangka kerja coaching (pembinaan) yang paling umum digunakan. 

GROW adalah akronim dari: 

i. Goals (Tujuan); 

ii. Reality (Realitas); 

iii. Option (Pilihan); dan 

iv. Way forward (Tindakan ke depan). 

Coaching digunakan untuk membantu pegawai dalam meningkatkan kinerja, menyelesaikan 

masalah, menyelesaikan rencana aksi periode bersangkutan, membuat keputusan yang lebih 

baik, mempelajari keahlian/keterampilan baru, dan dalam rangka mencapai tujuan karier 

pegawai. 

Prinsip penting dalam melakukan coaching adalah: 

a. bagaimana manajer lini mengajukan pertanyaan yang menginspirasi pegawai untuk 

mengeksplorasi dirinya; dan 

b. di sesi coaching, manajer lini tidak memberi tahu pegawai apa yang harus dilakukan, 

tetapi sebaliknya coaching seharusnya mendorong pegawai memberikan jawaban 

sendiri dengan fokus dalam mengajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat. 

Dibawah ini adalah langkah-langkah dan contoh pertanyaan yang bisa digunakan dalam 

menjalankan coaching dengan model GROW. 

Goals (Tujuan) 

Coaching dimulai dengan menetapkan tujuan. Ini bisa menjadi tujuan kinerja, tujuan 

pengembangan, masalah yang perlu untuk dipecahkan, keputusan untuk dibuat, atau tujuan 

untuk sesi pelatihan. Dalam menetapkan tujuan bias digunakan kerangka SMART, dimana 

SMART merupakan akronim dari Specific (atau Spesifik), Measurable (atau Terukur), 

Achievable (atau dapat dicapai), Realistic (atau realistis), Timebound (atau terukur waktu) 

Beberapa pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan tujuan: 

a. Apa yang ingin Anda capai dari sesi pelatihan ini? 

b. Tujuan apa yang ingin Anda capai dari masalah yang ingin Anda pecahkan? 

c. Apa yang ingin Anda capai dari diskusi yang baru saja Anda lakukan dengan rekan 

kerja Anda? 

d. Apa hasil yang ingin Anda capai dari karier Anda? 
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e. Apa hasil yang ideal dari proyek yang sedang Anda kerjakan? 

f. Apa yang ingin Anda ubah? 

 

Reality (Realitas saat ini) 

Di langkah ini Anda mendorong pegawai Anda untuk melakukan refleksi apa yang sedang 

terjadi, konteks dan situasi yang terjadi saat ini. Pastikan Anda sebagai manajer tidak membawa 

diskusi seperti dalam situasi interogasi. Biarkan pegawai berpikir tentang pertanyaan dan 

merenungkan jawabannya. Gunakan keterampilan mendengarkan aktif, dan hindari bagi Anda 

untuk melompat ke solusi atau hindari Anda aktif untuk berbagi pendapat Anda sendiri. 

Beberapa pertanyaan berikut yang dapat digunakan untuk mengkaji realitas atau kenyataan saat 

ini: 

a. Apa yang terjadi sekarang (apa, siapa, kapan, dan seberapa sering)? Hasil yang 

dicapai? 

b. Mengapa Anda belum mencapai tujuan itu? 

c. Bagaimana Anda menggambarkan apa yang telah Anda lakukan? 

d. Pada skala satu hingga sepuluh, di mana posisi Anda saat ini? Bisa Anda jelaskan? 

e. Hal apa yang berkontribusi pada kesuksesan Anda sejauh ini? 

f. Apa yang bekerja dengan baik saat ini? 

g. Menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? 

h. Apa yang bisa Anda lakukan lebih baik kali ini? 

 

Options (Pilihan) 

Setelah manajer dan pegawai  telah memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi tersebut, 

diskusi coaching beralih ke apa yang dapat dilakukan pegawai dalam mencapai tujuan mereka. 

Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi pilihan: 

a. Apa pilihanmu? 

b. Menurut Anda apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? 

c. Apa yang bisa menjadi langkah pertama Anda? 

d. Menurut Anda apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

(atau lebih dekat ke tujuan Anda)? 

e. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? 
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f. Siapa lagi yang bisa membantu? 

g. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak melakukan apa pun? 

h. Apa yang sudah berhasil untuk Anda? Bagaimana Anda bisa melakukan lebih dari 

itu? 

i. Apa yang akan terjadi jika Anda melakukan itu? 

j. Apa bagian tersulit/paling menantang bagi Anda? 

k. Apa hal terbaik/terburuk tentang opsi itu? 

l. Opsi mana yang Anda rasa siap untuk ditindaklanjuti? 

m. Bagaimana Anda mengatasi situasi yang serupa ini sebelumnya? 

n. Apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda? 

o. Siapa yang Anda kenal yang pernah mengalami situasi serupa? 

p. Jika ada yang mungkin, apa yang akan Anda lakukan? 

 

Way forward (Tindakan kedepan) 

Di langkah terakhir model GROW ini, manajer dapat mengkaji komitmen dan membantu 

pegawai membuat rencana tindakan yang jelas di langkah selanjutnya. 

Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan membantu  mereview dan mensupervisi dalam 

mencapai komitmen: 

a. Bagaimana caranya? 

b. Menurut Anda apa yang perlu Anda lakukan sekarang? 

c. Bagaimana Anda akan melakukan itu? 

d. Bagaimana Anda tahu kapan Anda melakukannya? 

e. Apakah ada hal lain yang dapat Anda lakukan? 

f. Pada skala satu hingga sepuluh, apa kemungkinan rencana Anda berhasil? 

g. Apa yang diperlukan untuk membuatnya menjadi sepuluh? 

h. Kendala apa yang menghalangi kesuksesan? 

i. Hambatan apa yang Anda harapkan atau butuhkan perencanaan? 

j. Sumber daya apa yang dapat membantu Anda? 

k. Kapan Anda akan mulai? 

l. Bagaimana Anda tahu Anda telah berhasil? 

m. Dukungan apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya? 

n. Apa yang Anda butuhkan dari saya/orang lain untuk membantu Anda mencapai ini? 
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o. Pada skala satu hingga sepuluh, seberapa besar komitmen/motivasi Anda untuk 

melakukannya? 

p. Apa yang diperlukan untuk membuatnya menjadi sepuluh? 

 

4.2.4.3 Kerangka Manajemen Kinerja 

Sistem Manajemen Kinerja (SMK) adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan 

kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan 

sistem informasi kinerja. SMK bukan hanya melakukan evaluasi kinerja di akhir tahun, tapi 

adalah proses yang  berkesinambungan antara atasan langsung dan pegawai dalam menentukan 

tujuan kerja (Indikator Kinerja Utama/IKU), menyusun rencana aksi, mengkaji progres dan 

memberikan bimbingan (coaching) dan umpan balik (feedback) secara berkelanjutan untuk 

memastikan pegawai mencapai tujuan kerja dan kariernya. Proses dalam mengelola kinerja 

dijelaskan di PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. 

Sistem manajemen kinerja dibutuhkan untuk: 

a.  meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang baik bagi organisasi sehingga dapat 

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dengan cara yang 

sesuai dan berkelanjutan; 

b.  memberikan kejelasan bagi pegawai dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 

motivasi pegawai (dihubungkan dengan remunerasi, pelatihan dan pengembangan, dan 

karier); dan 

c. membangun talent pool bagi organisasi. 

Secara umum, manajemen kinerja terbangun melalui proses yang tersistematis seperti terlihat 

pada Bagan 10, dimana indikator kinerja   Key Performance Indicators/ Indikator Kinerja 

Utama (KPI/IKU), dimana  IKU dapat berdampak luas terhadap organisasi (seperti “Tingkat 

Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan” dan “Tingkat Kepuasan Pegawai”) dan 

merupakan Inisiatif Strategis level tertingi yang di Cascading sampai level jabatan tertentu 

(Casacading Peta/CP). Sedangkan jenis IKU yang lain adalah Non-Cascading Peta (Non-CP) 

yang berdampak hanya kepada level unit dan individu. 
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Bagan 10 - Kerangka Sistem Manajemen Kinerja 

 

  KPI terbangun dengan alat bantu seperti Balanced Scorecard didasarkan atas pemetaan 

strategi seperti terlihat pada . 
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Bagan 11 - Ilustrasi Peta Strategi Administrasi Perpajakan Daerah 
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Bagan 12 - Ilustrasi Penurunan Ukuran Kinerja di Level Unit dan Individu 
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Untuk setiap Strategic Objective, dikembangkan ukuran kinerja dan inisiatif strategis dimana 

ukuran kinerja akan diturunkan dari level unit ke level individu seperti terlihat pada Bagan 

12. Beberapa contoh   KPI yang relevan untuk Administrasi Perpajakan Daerah dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 10 - Contoh KRI dan KPI Administrasi Pajak Daerah 

Perspektif 
Ukuran 

Kinerja 
Jenis  IKU 

Frekuensi 

Pengukuran 

Strategic 

Objective 

Penanggung 

Jawab 

Utama 

Pihak 

Internal/ 

Eksternal 

Terkait 

Wajib Pajak 

dan Publik 

Indeks  tata 

kelola 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

Non-CP 

 

Satu tahun 

sekali 

Meningkatkan 

citra Administrasi 

Perpajakan 

Daerah yang 

positif 

Kepala 

Badan 

Penilai 

independen 

seperti BPK, 

KNKG 

Indeks brand 

image 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

 CP Enam bulan 

sekali 

Meningkatkan 

citra Administrasi 

Perpajakan 

Daerah yang 

positif 

Kepala 

Badan 

Penilai 

independen 

seperti 

universitas/ 

perusahaan 

riset 

% umpan balik 

positif 

pelayanan 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah 

 Non-CP Mingguan Meningkatkan 

citra Administrasi 

Pajak Daerah 

yang positif 

Unit 

Pelayanan 

Unit 

Pengendalian 

% umpan balik 

positif 

mengenai 

Administrasi 

Perpajakan 

Daerah  di 

social media 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

citra Administrasi 

Pajak Daerah 

yang positif 

Unit 

Kehumasan 

Unit 

Teknologi 

Informasi 
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Perspektif 
Ukuran 

Kinerja 
Jenis  IKU 

Frekuensi 

Pengukuran 

Strategic 

Objective 

Penanggung 

Jawab 

Utama 

Pihak 

Internal/ 

Eksternal 

Terkait 

Indeks 

kepuasan Wajib 

Pajak 

 CP Satu tahun 

sekali 

Meningkatkan 

kepuasan Wajib 

Pajak 

Kepala 

Badan 

Penilai 

independen 

seperti 

universitas/ 

perusahaan 

riset 

Waktu rata-rata 

menyelesaikan 

pengaduan 

 Non-CP Mingguan Meningkatkan 

kepuasan Wajib 

Pajak 

Unit 

Pelayanan 

Unit 

Kehumasan 

Unit 

Pengendalian 

Waktu rata-rata 

menyelesaikan 

penetapan pajak 

 Non-CP Mingguan Meningkatkan 

kepuasan Wajib 

Pajak 

Unit 

Pelayanan 

Unit 

Pengendalian 

Keuangan WTP Laporan 

Keuangan 

 CP Satu tahun 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Kepala 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

BPK 

Kualitas 

laporan 

keuangan 

 CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Sekretaris 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

 CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

Administrasi 

Pajak Daerah  

Sekretaris 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 
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Perspektif 
Ukuran 

Kinerja 
Jenis  IKU 

Frekuensi 

Pengukuran 

Strategic 

Objective 

Penanggung 

Jawab 

Utama 

Pihak 

Internal/ 

Eksternal 

Terkait 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

 CP Tiga bulan 

sekali 

Menjaga kualitas 

penerimaan pajak 

daerah 

Kepala 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

% tagihan pajak 

yang tertagih 

dari sejumlah 

penagih pajak 

terbesar 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Menjaga kualitas 

penerimaan pajak 

daerah 

Unit 

Penagihan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

% peningkatan 

potensi pajak 

KPI Tiga bulan 

sekali 

Menjaga kualitas 

penerimaan pajak 

daerah 

Unit 

Perencanaan 

Unit 

Pelayanan 

Unit 

Teknologi 

Informasi 

Internal 

Proses dan 

Sistem IT 

Jumlah temuan 

pada proses 

berisiko tinggi 

 CP Enam bulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas kontrol 

internal 

Kepala 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Kualitas audit 

internal 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas kontrol 

internal 

Unit 

Pengendalian 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Kualitas kontrol 

internal 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas kontrol 

internal 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Unit 

Pengendalian 

Jumlah OP dan 

WP yang 

terdata 

 Non-CP Tiga bulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas data 

pajak daerah 

Kepala 

Badan 

Unit 

Pendataan 

Unit 

Pelayanan 

Unit 

Teknologi 

Informasi 

Kualitas data 

pajak daerah 

 Non-CP Tiga bulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas data 

pajak daerah 

Kepala 

Badan 

Unit 

Pendataan 

Unit 

Pelayanan 
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Perspektif 
Ukuran 

Kinerja 
Jenis  IKU 

Frekuensi 

Pengukuran 

Strategic 

Objective 

Penanggung 

Jawab 

Utama 

Pihak 

Internal/ 

Eksternal 

Terkait 

Unit 

Teknologi 

Informasi 

Kualitas model 

penilaian 

 Non-CP Tiga bulan 

sekali 

Meningkatkan 

kualitas model 

penilaian 

Unit 

Perencanaan 

Unit 

Pelayanan 

Unit 

Teknologi 

Informasi 

Tingkat 

integrasi core 

tax system 

Administrasi 

Pajak Daerah 

 Non-CP Tiga bulan 

sekali 

Mengintegrasikan 

core tax system 

Unit 

Teknologi 

Informasi 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

Indeks 

kepuasan 

pegawai 

Administrasi 

Pajak Daerah 

 CP Satu tahun 

sekali 

Meningkatkan 

kepuasan 

pegawai 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Kepala 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Asesor 

independen 

seperti 

universitas/ 

perusahaan 

riset 

Jumlah pegawai   

yang telah 

disosialisasikan 

budaya kerja 

baru 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Membangun 

budaya kerja 

yang positif dan 

patuh hukum 

Sekretaris 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Tingkat 

kepatuhan 

terhadap Code 

of Conduct 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Membangun 

budaya kerja 

yang positif dan 

patuh hukum 

Unit 

Pengendalian 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 
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Perspektif 
Ukuran 

Kinerja 
Jenis  IKU 

Frekuensi 

Pengukuran 

Strategic 

Objective 

Penanggung 

Jawab 

Utama 

Pihak 

Internal/ 

Eksternal 

Terkait 

Jumlah temuan 

penyalahgunaan 

wewenang 

 CP Tiga bulan 

sekali 

Membangun 

budaya kerja 

yang positif dan 

patuh hukum 

Bidang 

Pengendalian 

dan 

Pembinaan 

Kinerja 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Auditor 

independen 

Pelaksanaan 

rekrutmen tepat 

kualitas 

 Non-CP Tiga bulan 

sekali 

Meningkatkan 

kompetensi 

pegawai 

Sekretaris 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Pelaksanaan 

coaching oleh 

pimpinan 

 CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

kompetensi 

pegawai 

Setiap 

pimpinan 

Eselon 4 

keatas 

Sekretaris 

Badan 

Program 

pelatihan dan 

pengembangan 

pegawai sesuai 

kebutuhan 

organisasi 

 Non-CP Sebulan 

sekali 

Meningkatkan 

kompetensi 

pegawai 

Sekretaris 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

Jumlah promosi 

internal 

Non-CP Tiga bulan 

sekali 

Meningkatkan 

kompetensi 

pegawai 

Sekretaris 

Badan 

Setiap unit di 

Administrasi 

Pajak Daerah 

 

4.2.4.4 Evaluasi Kinerja (Kombinasi Kompetensi dan KPI) 

Evaluasi kinerja dilakukan untuk setiap periode tertentu, setidaknya per semester atau dua kali 

dalam setahun. Evaluasi kinerja dapat dikombinasikan antara Kompetensi dan KPI. Dibawah 

ini adalah ilustrasi penerapan evaluasi kinerja kombinasi Kompetensi dan KPI yang digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja secara keseluruhan dan penerapan insentif. 

Diasumsikan kinerja keseluruhan untuk pegawai diukur berdasarkan: 

I. Kompetensi  →  bobot 20% 

II. KPI  →  bobot 80% 
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Ilustrasi hasil evaluasi kinerja dengan menggunakan kompetensi dan KPI oleh atasan (dan 

secara opsional dilakukan pihak lain seperti penilaian 3600) untuk seorang yang menjabat 

Kepala Bidang Perencanaan dapat dilihat di Tabel 11 dan Tabel 12. Penting yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan evaluasi kinerja adalah adanya fakta (atau evidence) pendukung 

terkait. Untuk KPI khususnya berdasarkan data (hardcopy data) dari sistem informasi atau hasil 

survei independen. Untuk kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Critical 

Incident Assessment (lihat  Tabel 15). 

Tabel 11 - Ilustrasi Evaluasi Penilaian Kompetensi (untuk Kepala Bidang Perencanaan) 

Kompetensi Manajerial 

Level 

Kompetensi 

Diharapkan 

Hasil 

Penilaian 

Kompetensi 

Sub-

total 

Nilai 

M.01 – Integritas 4 5 1250% 

M.02 – Komunikasi 4 4  100% 

M.03 – Kerja sama 4 5 1250% 

M.04 – Orientasi kepada hasil 4 5 1250% 

M.05 – Pelayanan publik 4 5 1250% 

M.06 – Pengembangan diri dan orang lain 4 3 75% 

M.07 – Mengelola perubahan 4 3 75% 

M.08 – Pengambilan keputusan 4 5 1250% 

 Total Nilai Kompetensi 
 

109.38% 

 

Tabel 12 - Ilustrasi Evaluasi Penilaian KPI (untuk Kepala Bidang Perencanaan) 

Tipe 

Indikator 
Perspektif Indikator 

Semester 2 Pencapaian Nilai Bobot 
Sub-total 

Nilai 

Aktual Target     

KPI 

Organisasi 

Wajib Pajak dan 

Publik 

Tingkat kepuasan 

Wajib Pajak 
90% 70% 128.6% 13.8% 

60.0% 54.75% 

Tingkat kepercayaan 

Publik 
60% 70% 85.7% 0.0% 

Keuangan 

Varians penerimaan 

pajak daerah terhadap 

rencana 

0% 0% 100.0% 12.5% 

Opini laporan keuangan WTP WTP 100.0% 12.5% 
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Tipe 

Indikator 
Perspektif Indikator 

Semester 2 Pencapaian Nilai Bobot 
Sub-total 

Nilai 

Aktual Target     

Tingkat penyerapan 

anggaran 
110% 100% 110.0% 13.8% 

Tingkat efisiensi 

operasional 
30% 30% 100.0% 12.5% 

Internal Proses dan 

Sistem TI 

Varians rata-rata waktu 

penyelesaian proses 

bisnis terkait pelayanan 

terhadap standar 

5% 5% 100.0% 12.5% 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

Tingkat keterlibatan 

pegawai 
70% 60% 116.7% 13.8% 

KPI Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

Wajib Pajak dan 

Publik 

Kebijakan pajak yang 

melibatkan pemangku 

kepentingan utama 

100% 100% 100.0% 14.3% 

40.0% 41.71% 

Keuangan 

Tingkat penyerapan 

anggaran unit 
17% 15% 113.3% 15.7% 

Tingkat efisiensi 

operasional unit 
35% 30% 116.7% 15.7% 

Internal Proses dan 

Sistem TI 

Progres program 

transformasi Badan 
10% 5% 200.0% 15.7% 

Progres pendataan WP 

dan OP 
5% 5% 100.0% 14.3% 

Tingkat kepatuhan 

terhadap SOP 
100% 100% 100.0% 14.3% 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

Sesi pembinaan 

(coaching) dengan staf 
100% 100% 100.0% 14.3% 

     Total Nilai KPI 96.46% 

 

Berdasarkan penilaian kompetensi dan KPI, penilaian kinerja keseluruhan didapat dengan 

memberikan bobot kepada penilaian kompetensi dan KPI, masing-masing 20% dan 80%. Hasil 

penilaian kinerja keseluruhan dapat dilihat di Tabel 13. 

 

Tabel 13 - Ilustrasi Penilaian Kinerja Keseluruhan (Kombinasi Kompetensi dan KPI) 

Item Kompetensi KPI 

Bobot 20% 80% 
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Penilaian pencapaian sebelum bobot  109.38% 96.46% 

Penilaian pencapaian kinerja sesudah bobot  21.88% 77.17% 

Total Pencapaian Kinerja 99.05% 

 

Penerapan kebijakan terkait dengan insentif dan karier dapat diselaraskan dengan hasil 

penilaian kinerja keseluruhan pegawai dengan menggunakan rentang nilai seperti terlihat di 

Tabel 14. 

 

Tabel 14 - Ilustrasi Kebijakan Kinerja dan Karier Didasarkan Atas Penilaian Kinerja 

Keseluruhan 

Rentang Pencapaian 

Kinerja 
<80% 80% - 90% 90% - 100% >100% 

Kategori Kinerja 
Performa 

Kurang Baik 

Performa 

Rata-rata 
Performa Baik 

Performa 

Mumpuni 

(Excellent) 

Kebijakan Insentif 
Tidak mendapat 

insentif 

50% dari 

insentif 

standar 

100% dari 

insentif standar 

120% dari 

insentif standar 

Kebijakan Karier 

Tidak 

dipertimbangkan 

dan bila 

konsisten dalam 

2 (dua) tahun 

berturut berada 

di kinerja ini, 

dipertimbangkan 

untuk didemosi 

Dikembangkan 

melalui 

pembinaan 

atasan dan 

pelatihan 

Dikembangkan 

melalui 

pembinaan 

atasan dan 

pelatihan dan 

bila 2 (dua) 

tahun berturut-

turut mencapai 

kinerja ini, dapat 

dipertimbangkan 

untuk dipromosi 

Bila dalam 2 

(dua) tahun 

berturut 

mencapai 

kinerja ini, dapat 

dipertimbangkan 

untuk 

pengembangan 

khusus (masuk 

dalam talent 

pool) 
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Rentang Pencapaian 

Kinerja 
<80% 80% - 90% 90% - 100% >100% 

(bila ada posisi 

yang tersedia) 

 

Tabel 15 - Ilustrasi Penerapan Metode Critical Incident Assessment dalam Penilaian 

Kompetensi 

Kompetensi 

Manajerial 

Pelayanan publik 

Definisi Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara 

profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan 

pribadi/kelompok/golongan/partai politik. 

Perilaku 

Utama 

a. Proaktif dan responsif 

b. Bersikap adil terhadap Wajib Pajak dan Publik 

Penilaian □ Hampir tidak 

pernah 

ditunjukkan 

□ Kadang-

kadang 

ditunjukkan 

□ Sering 

ditunjukkan 

□ Hampir selalu 

ditunjukkan 

Penyampaian fakta 

• Penilaian dilakukan berdasarkan fakta yang disampaikan oleh: 

− Pegawai sendiri dan dikonfirmasi oleh atasan langsung 

− Atasan langsung 

− Atasan tidak langsung 

− Rekan kerja 
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• Penilaian akhir nantinya akan ditentukan oleh atasan langsung berdasarkan 

kesimpulan atas fakta-fakta tersebut. 

• Dalam menyampaikan fakta tersebut digunakan kerangka STAR (Situation, Task, 

Action, Results), yaitu tentukan situasi yang terjadi, tugas/peran yang dijalankan, 

tindakan yang dilakukan, dan hasil yang dicapai dari tindakan tersebut. Fakta yang 

didukung oleh dokumen akan menguatkan kualitas fakta yang disampaikan. 

Fakta#1 Pada suatu kejadian dimana Indra menghadapi Ibu xxx (Wajib Pajak PBB), 

Ibu xxx memberikan respons emosional dan menyulitkan terutama dalam 

meminta penjelasan kenaikan PBB tahun 2015 yang mengalami kenaikan 

sebesar 50%. Indra sebagai pelaksana pelayanan Kantor Pelayanan YYY 

tetap dengan cara yang ramah dan sopan menyampaikan alasan kenaikan 

secara faktual sesuai dengan peraturan yang ada. Indra juga menjelaskan 

mengenai peluang bagi Ibu xxx untuk dapat menyampaikan keberatan 

dengan standar waktu yang jelas. Hasil dari interaksi tersebut, dengan emosi 

yang menurun, Ibu xxx dapat menerima kenaikan dan keberatan dibantu 

Indra untuk diproses lebih lanjut (lihat dokumen terlampir). Indra juga 

meminta masukan dari Ibu xxx mengenai apa yang bisa diperbaiki dari sisi 

komunikasi ke masyarakat, dan masukan tersebut didokumentasikan oleh 

Indra di dalam sistem. 

Fakta#2 
 

Fakta#2 
 

 

4.2.5 Siklus Retensi dan Terminasi 

4.2.5.1 Pengelolaan kompensasi dan manfaat 

Pengelolaan kompensasi (gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja), secara umum 

gaji pokok dan tunjangan yang melekat telah diatur secara nasional. Khusus mengenai 

tunjangan jabatan lainnya seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), besaran dan jenis 

adalah wewenang masing Pemerintah Daerah. Faktor pembeda utama antar Pemerintah Daerah 

di pengelolaan kompensasi adalah di Tunjangan Kinerja, dimana secara umum diatur di PP No. 
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69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, dimana faktor kemampuan Pemerintah Daerah untuk 

memberikan insentif sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini menjadi pertimbangan. Salah satu 

isu utama dari penerapan tunjangan kinerja di Administrasi Pajak Daerah, yaitu memastikan 

adanya keadilan dan kesetaraan antar pegawai sesuai dengan kinerjanya. Panduan secara umum 

dalam menjaga kesetaraan dan keadilan terkait dengan tunjangan kinerja dapat dilihat di 4.2.4.4 

tentang Evaluasi Kinerja (Kombinasi Kompetensi dan KPI). 

 

4.2.5.2 Pengelolaan karier 

Pengelolaan karier biasanya dilakukan melalui siklus yang terdiri dari 4 (empat) fase dimana 

di setiap fase dilakukan 5 (lima) kegiatan pengelolaan karier terdiri dari Dialog Karier, 

Pelatihan dan Pengembangan, Manajemen Kinerja, Opsi Karier, serta Rotasi dan Promosi. 

i. Aspirasi Karier: identifikasi aspirasi pegawai terkait dengan kariernya di Administrasi 

Perpajakan Daerah, dan pengenalan Opsi Jalur Karier dan masing-masing persyaratan 

kompetensi, kinerja, dan mobilitas untuk setiap jalur. 

ii. Perencanaan Karier: konfirmasi tentang Jalur Karier yang dipilih dan pembangunan 

komitmen untuk upaya yang konsisten dalam mencapai kemajuan karier. 

iii. Implementasi Karier: pelaksanaan upaya untuk mengembangkan kompetensi, kinerja, 

dan pengalaman pegawai dengan mekanisme pemantauan berkala untuk meninjau dan 

mengevaluasi perkembangan kariernya. 

iv. Rencana Pengembangan Karier Individu atau Individual Development Plan (IDP): 

mekanisme untuk mencatat aspirasi, rencana, dan kemajuan perjalanan karier pegawai 



Human Resources and Change Management Manual 61 / 137 

yang harus digunakan dan diperbarui secara konsisten dari mulai masuk kerja sampai 

purna tugas. 

 

 

Bagan 13 - Siklus Pengelolaan Karier Pegawai 

 

Lima kegiatan pengelolaan karier dibutuhkan untuk memastikan adanya proses yang 

transparan, partisipatif dan akuntabel antara pegawai, manajer lini, dan organisasi. 

Tabel 16 - Lima Kegiatan Pengelolaan Karier untuk Mendukung Siklus Pengelolaan Karier 

Pegawai 

No 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Karier 

Penjelasan 

1 Dialog Karier a. Dialog Karier di fase Aspirasi Karier akan dilakukan kepada 

pegawai Administrasi Pajak Daerah untuk memperkenalkan 

opsi jalur karier dan kompetensi, kinerja, dan persyaratan 

paparan kerja terkait untuk setiap jalur karier. 

b. Dialog Karier dalam fase Perencanaan Karier akan berfungsi 

sebagai panduan percakapan untuk membantu pegawai 

Administrasi Pajak Daerah dalam memilih jalur karier yang 

sesuai. 

c. Jalur karier yang dipilih, beserta persyaratannya, akan 

dicatat dalam Rencana Pengembangan Individual (IDP) 
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No 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Karier 

Penjelasan 

pegawai. Dokumen ini akan secara konsisten digunakan 

sebagai referensi dan sering diperbarui berdasarkan hasil 

dialog di masa depan dan kemajuan karier pegawai. 

d. Dialog Karier dalam fase Implementasi Karier akan 

berfungsi sebagai mekanisme pemantauan untuk meninjau 

dan mengevaluasi kemajuan karier dan merencanakan 

penyesuaian yang diperlukan. 

2 Pelatihan dan 

Pengembangan 

a. Pelatihan dan Pengembangan, dalam fase Aspirasi Karier, 

akan diperkenalkan kepada pegawai Administrasi Pajak 

Daerah sebagai salah satu kegiatan di masa depan yang perlu 

diselesaikan untuk mencapai kemahiran kompetensi yang 

diperlukan terkait dengan opsi jalur karier yang akan dipilih. 

b. Dalam fase Perencanaan Karier, kegiatan Pelatihan dan 

Pengembangan di masa depan akan menjadi bagian dari 

komitmen yang akan diambil oleh pegawai untuk mencapai 

kompetensi yang diperlukan. 

c. Persyaratan kompetensi dan pemenuhannya melalui 

kegiatan Pelatihan dan Pengembangan dan hasil penilaian 

kompetensi akan dicatat dalam Rencana Pengembangan 

Individu (IDP) pegawai. 

d. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan dalam fase 

Implementasi Karier akan berfungsi sebagai upaya aktual 

untuk mengembangkan kompetensi pegawai dan membekali 

mereka dengan paparan dan pengalaman yang relevan, 

sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai aspirasi 

karier mereka. 

3 Manajemen 

Kinerja 

a. Pegawai Administrasi Perpajakan Daerah, dalam fase 

Aspirasi Karier, akan diperkenalkan ke proses dan standar 
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No 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Karier 

Penjelasan 

Manajemen Kinerja sebagai bagian dari persyaratan pilihan 

jalur karier yang mereka pilih. 

b. Pegawai akan membentuk komitmen pada tingkat kinerja 

yang akan dicapai dan dipertahankan dalam fase 

Perencanaan Karier, sebagai bagian dari upaya untuk 

mengejar kemajuan karier mereka. 

c. Hasil dari setiap dialog kinerja dan proses manajemen 

kinerja akan secara konsisten dicatat dalam IDP pegawai, 

yang kemudian akan menjadi sumber utama pelacakan dan 

analisis kinerja pegawai. 

d. Manajemen kinerja, dalam fase Implementasi Karier, akan 

terdiri dari pemantauan kinerja yang sedang berlangsung, 

sesi umpan balik kinerja, dan proses penilaian kinerja. 

4 Opsi Karier a. Opsi jalur karier (lihat ilustrasi di Bagan 14) dalam fase 

Aspirasi Karier, harus didefinisikan dengan jelas dan 

diperkenalkan dengan baik kepada pegawai. Dalam kasus 

yang ideal, pengantar harus dilakukan pada awal kehidupan 

kerja pegawai Administrasi Perpajakan Daerah. 

b. Pegawai, dalam fase Perencanaan Karier, harus dapat 

memilih dan berkomitmen pada opsi jalur karier yang 

sesuai, berdasarkan diskusi mereka dengan manajer lini 

mereka. 

c. Opsi jalur karier yang dipilih, bersama dengan perubahan 

dan pembaruan, akan dicatat dalam IDP pegawai. 

Dokumentasi IDP akan menjadi dasar dari semua diskusi 

karier di masa depan. 

d. Dalam fase Implementasi Karier, opsi jalur karier yang 

dipilih akan menjadi panduan utama bagi pegawai selama 

perjalanan perkembangan karier mereka. 
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No 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Karier 

Penjelasan 

5 Rotasi dan 

Promosi 

a. Kegiatan rotasi dan promosi pegawai dalam fase 

Implementasi Karier harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

berikut: 

i. Memfasilitasi peningkatan tingkat kompetensi 

pegawai. 

ii. Melengkapi pegawai dengan eksposur dan 

pengalaman yang "tepat" yang diperlukan untuk 

kemajuan karier mereka. 

iii. Berfungsi sebagai mekanisme 

penghargaan/pengakuan untuk pegawai berkinerja 

tinggi. 

b. Aktivitas tersebut harus didukung oleh tunjangan yang 

memadai (seperti insentif kinerja) dan infrastruktur (seperti 

perumahan) agar menarik bagi pegawai. 

c. Eksposur dan pengalaman yang diperoleh dalam setiap rotasi 

dan promosi harus dicatat dan disimpan dalam IDP. 

d. Khusus terkait dengan rotasi pegawai, diperlukan adanya 

komitmen dari Pimpinan Daerah. Komitmen ini bisa 

dilakukan dengan mengeluarkan peraturan untuk 

memastikan rotasi pegawai di OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah tetap menjaga ketersediaan SDM berdasarkan 

kompetensi tertentu yang sangat dibutuhkan keahliannya 

(seperti pendata, penilai, penagih, pengawas, dan 

pemeriksa). 

e. Pengelolaan karier struktural dalam rangka promosi pada 

jabatan untuk memperoleh leader yang optimal dalam 

kualifikasi dan kompetensi yang ready now sebaikya melalui 

jalur talent pool (manajemen talenta). 
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Mengacu kepada PP Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 46 

sampai dengan pasal 161, terdapat 3 (tiga) jenis jabatan, yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan 

Fungsional (dibagi lagi menjadi Jabatan Keterampilan dan Jabatan Keahlian), dan Jabatan 

Pimpinan Tinggi. Pergerakan karier horizontal (mutasi setara dalam satu atau beda rumpun 

jabatan), vertikal (promosi ke yang lebih tinggi dalam satu rumpun jabatan), dan diagonal 

(perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi antar rumpun jabatan). 

 

Bagan 14 - Ilustrasi Jalur Karier 

 

Manajemen 

Talenta 
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4.2.5.3 Perlindungan 

Perlindungan kepada pegawai diperlukan baik untuk menangani isu internal (seperti perlakuan 

yang tidak adil dalam proses penilaian kinerja, rotasi dan mutasi) dan isu eksternal (seperti 

dalam penanganan masalah hukum). Fungsi perlindungan hukum untuk pegawai perlu 

dilengkapi di Unit Sekretariat. Selain itu pegawai memperoleh perlindungan asuransi dari sakit 

dan kecelakaan kerja. 

 

4.2.5.4 Pemberhentian/pensiun 

Proses pemberhentian/pensiun baik secara natural, keinginan sendiri maupun karena tindakan 

yang terkait ketidakdisiplinan atau pidana diatur di Bab IV PP Manajemen ASN. 

 

4.2.5.5 Keterlibatan Pegawai (Human Capital Engagement) 

Keterlibatan pegawai (human capital engagement) yang dimaksud disini adalah program-

program yang bisa dikembangkan dan diimplementasikan dengan melibatkan pegawai 

sehingga dari keterlibatan ini, tercipta komunikasi dan interaksi dua arah antar pegawai dan 

dengan organisasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan komitmen, semangat kerja dan 

tanggung jawab baik pegawai dan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Beberapa contoh program keterlibatan pegawai seperti dalam hal: 

• Sesi knowledge sharing antar pegawai baik yang terkait dengan pekerjaan maupun yang 

bersifat informal (seperti hobi atau bedah buku); 

• Sesi diskusi dua arah dengan pimpinan baik yang terkait dengan pekerjaan maupun yang 

bersifat informal; 

• Membangun majalah internal yang berisikan kegiatan pegawai terkait dengan pekerjaan 

maupun lainnya; 

• Melakukan program bakti sosial bersama kepada masyarakat sehingga tidak hanya 

menumbuhkan kerja sama namun juga dapat membangun rasa adanya kontribusi terhadap 

isu sosial masyarakat;  

• Pelaksanaan family gathering yang melibatkan semua pegawai dengan menggunakan 

kegiatan ceria bersama; dan 
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• Membangun perlombaan antar unit, seperti olah raga dan lomba teknis antar unit, yang 

bersifat fun namun juga bersifat kompetisi. 

 

4.2.6 Indikator Kunci Pengelolaan SDM 

Tabel dibawah ini adalah beberapa indikator kunci terkait dengan pengelolaan SDM, dimana 

digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan SDM di Administrasi 

Perpajakan Daerah. 

 

Tabel 17 - Indikator Kunci Pengelolaan SDM 

No Indikator Kunci Formula Umum 

Ukuran 

Standar 

Minimum 

1 Tingkat Keterlibatan 

Pegawai 

Persentase pegawai yang 

menyatakan keterlibatan yang 

tinggi berdasarkan hasil survei 

keterlibatan pegawai 

60% 

2 Jumlah jam pelatihan 

per pegawai per tahun 

-- 45 - 50 jam 

3 Tingkat Absen 

(Absenteeism Rate) atau 

persentase hari dimana 

pegawai absen dari 

pekerjaannya 

((Total jumlah hari absen pegawai 

yang tidak dapat diterima pada 

bulan berjalan/(jumlah total 

pegawai di bulan berjalan x jumlah 

hari kerja)) x 100 

4 – 5 % 

4 Persentase program 

pelatihan yang selaras 

dengan kebutuhan 

organisasi 

-- -- 

5 Sesi coaching per 

pegawai 

Jumlah jam coaching per  triwulan 

per pegawai 

20 jam 



Human Resources and Change Management Manual 68 / 137 

No Indikator Kunci Formula Umum 

Ukuran 

Standar 

Minimum 

6 Tingkat keluar pegawai 

(Turnover Rate) 

Jumlah pegawai keluar secara 

natural/sukarela dan 

terminasi/jumlah total pegawai 

3% - 5% 

 

4.2.7 Audit Pengelolaan SDM (Human Capital Audit) 

Audit Pengelolaan SDM adalah alat untuk membantu organisasi dalam memahami tentang 

efektivitas, efisiensi, dan manfaat pengelolaan SDM mulai dari perencanaan sampai dengan 

implementasi di tiap 4 (empat) siklus pengelolaan SDM (siklus perencanaan, siklus akuisisi, 

siklus pengembangan, dan siklus retensi dan pemberhentian), termasuk juga terhadap fungsi 

pengelola SDM.  

Audit Pengelolaan SDM dapat mencakup: 

• Kepatuhan. Dalam hal ini kebijakan dan prosedur (termasuk ketersediaan peraturan) 

dibandingkan dengan praktik yang dijalankan, seperti misalnya dalam hal memastikan 

kepatuhan dengan UU ASN atau PP Manajemen PNS dan aturan pelaksanaannya. 

• Fungsional. Audit ini lebih terfokus kepada fungsi-fungsi pengelolaan SDM seperti 

terlihat di Bagan 1 sebelumnya, seperti dalam hal perencanaan kebutuhan SDM, 

pengelolaan kompetensi, pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan SDM, dan 

seterusnya. Fungsi pengelola SDM juga bagian daripada audit untuk melihat kemampuan 

fungsi tersebut dalam mengelola SDM. Hasil survei keterlibatan pegawai juga bisa 

digunakan sebagai salah satu sumber informasi audit. 

• Strategis. Audit ini bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan SDM sejalan dengan 

arahan strategis organisasi? Bagaimana fungsi pengelola SDM mengimplementasikan 

rencana strategis organisasi? Apakah tujuannya tepat sasaran? 

Pihak yang menjalankan bisa dilakukan oleh pihak internal Pemerintah Daerah (yang 

mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan SDM dan juga pemahaman tentang audit 

pengelolaan SDM), maupun pihak eksternal. Alasan untuk menggunakan pihak eksternal, yaitu 

terjaganya independensi hasil dan juga dikarenakan proses audit memakan waktu dan sering 

tidak mencukupinya pihak internal untuk menjalankan audit ini.  
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Hasil audit digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, sehingga dari hasil audit 

diperlukan pembahasan hasil audit dengan manajemen OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

untuk mencapai kesepakatan dan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

tindak lanjut hasil audit tersebut. 

Audit Pengelolaan SDM bisa dilakukan secara berkala, setidaknya satu atau dua tahun sekali. 

Perubahan cepat yang terjadi di eksternal juga dapat mendorong diperlukan adanya audit, 

seperti misalnya bila banyak regulasi atau peraturan baru yang terkait, maka audit perlu 

dilakukan untuk memastikan kepatuhan. 

 

4.3 Analisa Kesenjangan Pengelolaan SDM untuk OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah 

Berdasarkan pemahaman mengenai gambaran ideal pengelolaan SDM di bagian 4.2, untuk 

mendapatkan pemahaman mengenai kesenjangan, yaitu perbandingan antara gambaran ideal 

dengan praktik yang berjalan, di bab ini dijelaskan analisis kesenjangan yang terbagi atas dua 

komponen, yaitu tingkat keterlibatan pegawai dan efektivitas pengelolaan SDM.  

4.3.1 Tingkat Keterlibatan Pegawai 

Untuk mengkaji profil efektivitas pengelolaan SDM, salah satu alat yang dapat digunakan 

adalah dengan mengukur tingkat keterlibatan pegawai di OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah. Di bab ini digunakan laporan survei keterlibatan pegawai yang pernah dilakukan di 

salah satu OPD Administrasi Perpajakan Daerah. 

Survei dilakukan dengan menggunakan manual yang dikembangkan di TRAMPIL. Survei 

dilakukan mulai dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan 6 Mei 2018 dengan melibatkan 727 

dari total 742 pegawai (response rate sebesar 98%). Survei dilakukan oleh surveyor 

independen secara online dengan menggunakan Google Forms. 

Hasil survei menunjukkan tingkat keterlibatan pegawai di OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah tersebut perlu ditingkatkan dimana pada periode ini sebesar 52% (atau 8% dibawah 

standar minimum 60%). 

 



Human Resources and Change Management Manual 70 / 137 

  

Bagan 15 - Tingkat Keterlibatan Pegawai Baseline di salah satu OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah, April 2018 

 

Dari pertanyaan tertutup, dari 14 dimensi yang diukur, 8 diantaranya memiliki nilai dibawah 

60%, dimana dimensi-dimensi ini yang diipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan: 

1. Kepemimpinan (23%) 

2. Pengakuan (24%) 

3. Peluang Untuk Berkembang (26%) 

4. Remunerasi (30%) 

5. Arah Organisasi (31%) 

6. Sumber Daya (37%) 

7. Orientasi Terhadap Pelanggan (38%) 

8. Komitmen Pegawai (52%) 
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Bagan 16 - Tingkat Keterlibatan Pegawai Baseline di salah satu OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah Berdasarkan Dimensi, April 2018 

 

Survei ini menunjukkan bahwa, bila melihat kepada tiga isu terbesar, pengelolaan SDM tidak 

hanya terkait dengan faktor teknis (seperti sistem manajemen kinerja, pelatihan, dan 

remunerasi) namun sangat dipengaruhi oleh faktor non teknis, dimana dari survei ini terlihat: 

I. Kepemimpinan → adanya dukungan pimpinan dalam mendorong organisasi dalam 

meningkatkan keterlibatan pegawai. 

II. Pengakuan → adanya pengakuan yang tidak hanya bersifat penghargaan yang didapat 

dari promosi maupun remunerasi, namun juga pengakuan yang didapat dari hubungan 

antara manajer dengan pegawai. 

III. Peluang untuk berkembang → adanya lingkungan kerja yang memampukan pegawai 

untuk dilibatkan dalam mengembangkan dirinya baik dari sisi kompetensi maupun 

karier. 

4.3.2 Efektivitas Pengelolaan SDM 

Dari hasil diskusi dan observasi dengan empat OPD Administrasi Perpajakan Daerah yang 

terlibat di TRAMPIL, secara umum  (catatan: sampel diambil dari salah satu OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah): 

a. Fungsi kepegawaian yang berjalan saat ini masih lebih bersifat administratif. 
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Bagan 17 - Fungsi Kepegawaian di salah satu OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

b. Program pengelolaan SDM masih bersifat terpusat. Seperti dalam hal pengadaan pegawai 

yang masih tergantung dari pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan 

pelatihan yang masih tergantung oleh kuota dan terpusat di Sekretariat Daerah. 

 

c. Mekanisme kinerja individu belum didukung oleh proses pengawasan kinerja yang baku 

dan melibatkan atasan langsung dalam coaching/pembinaan. 

 

 

Bagan 18 - Praktik Mekanisme Pengawasan Kinerja Pegawai di salah satu OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah 

 

d. Rotasi pegawai adalah salah satu isu besar di kepegawaian OPD Administrasi Perpajakan 

Daerah, yang mana hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam melakukan 
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Transformasi atau perubahan di OPD Administrasi Perpajakan Daerah. Rotasi setidaknya 

dilakukan minimum 2 (dua) tahun sekali dan masih belum ada ketentuan yang dapat 

mempertahankan pegawai yang memiliki kualifikasi/kompetensi/keahlian/spesialisasi 

perpajakan (seperti pemeriksa, penagih, pendata dan penilai). Selain itu pemegang 

jabatan baru umumnya dari unit yang tidak relevan dengan administrasi perpajakan 

daerah (seperti dari Kecamatan atau dari Dinas Olah Raga atau Dinas Ketenagakerjaan 

dan lain sebagainya). Sehingga dengan model rotasi seperti ini, kapabilitas organisasi 

terkait dengan administrasi perpajakan daerah perlu dibangun kembali dengan sumber 

daya yang besar. 

 

e. Pengembangan karier pegawai belum terbangun secara tersistematis. Berdasarkan 

diskusi dengan fungsi kepegawaian di masing OPD Administrasi Perpajakan Daerah, 

praktik promosi dan rotasi pegawai masih dominan bersifat subjektif.   

 

f. Dari sisi kuantitas SDM perlu dilakukan peningkatan pegawai pajak serta fokus alokasi 

pegawai pada fungsi audit dan pengawasan seperti terlihat pada Bagan 19. 

 

Bagan 19 - Perbandingan Rasio Pegawai Global dengan salah satu OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah 

Sumber: OECD Tax Administration 2017 dan data dari OPD Administrasi Perpajakan Daerah 
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5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

5.1 Kesimpulan 

1. UU ASN beserta peraturan turunan terkait, yaitu PP Manajemen PNS, PP Manajemen 

PPPK, PP Penilaian Kinerja PNS, dan PermenpanRB Standar Kompetensi Jabatan, telah 

memperkenalkan pengelolaan SDM yang modern, sehingga hal ini menjadi faktor 

pendorong yang sangat bermanfaat untuk OPD Administrasi Perpajakan Daerah dalam 

melakukan perbaikan pengelolaan SDM. 

 

2. Pengelolaan SDM yang diatur di UU ASN beserta peraturan turunan mencakup dari awal 

(pre-hire), pengembangan (development and retention), hingga pensiun 

(termination/retirement), berbasiskan kompetensi dan kinerja. 

 

3. OPD Administrasi Perpajakan Daerah dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai 

institusi pemungut pajak daerah, membutuhkan kapabilitas khusus yang menuntut adanya 

SDM yang tidak hanya handal namun juga dengan tingkat retensi SDM yang tinggi 

sehingga keberlangsungan organisasi dapat terjaga. 

 

4. Dengan semakin tingginya tuntutan Pemerintah Daerah untuk dapat semakin  mandiri 

dalam mengelola penerimaan daerah, khususnya dari pajak daerah, OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah membutuhkan wewenang dan fleksibilitas dalam mengelola SDM, 

yaitu: 

a. Wewenang untuk mendapatkan SDM dari eksternal yang memiliki kompetensi inti 

perpajakan daerah seperti auditor, penagih, pendata, analisator data perpajakan, 

penilai, dan penelaah keberatan dan banding. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama 

dan koordinasi dengan KemenPAN–RB dan BKN; 

b. Wewenang dalam menjaga ketersediaan SDM minimum, khususnya untuk di 

jabatan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan pajak daerah. Dalam hal 

ini perlu adanya dukungan dari Kepala Daerah dan  Pemerintah Pusat untuk 

meminimalkan rotasi pegawai ke luar OPD Administrasi Perpajakan Daerah; dan 

c. Fleksibilitas dalam menjalankan program pelatihan dan pengembangan pegawai, 

dengan anggaran yang lebih memadai. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama dan 

koordinasi dengan BPSDM di Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam 

pelatihan dan pengembangan pegawai di Pemerintah Daerah, dan juga Kementerian 
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Keuangan yang memiliki wewenang sebagai pembina teknis Administrasi 

Perpajakan Daerah. 

 

5. Fungsi terkait dengan pengawasan WP dan pemeriksaan (audit) pajak daerah sangat krusial 

untuk dikembangkan mengingat rasio ketersediaan auditor relatif rendah. Untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, auditor yang handal dan memadai dari sisi jumlah 

sangat menentukan. 

 

6. Fungsi terkait dengan kepegawaian masih bersifat administratif perlu ditingkatkan untuk 

menjalankan pengelolaan SDM yang lebih strategis dan berdampak tinggi dalam 

meningkatkan tingkat keterlibatan pegawai bagi organisasi. 

 

7. Pembangunan budaya kerja organisasi terutama terkait dengan integritas dan pelayanan 

prima yang terfokus kepada kebutuhan Wajib Pajak. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang dibahas sebelumnya, dibawah ini beberapa rekomendasi yang 

bisa diterapkan untuk memastikan penggunaan dokumen manual ini secara maksimal. 

1. Perlu adanya koordinasi, komunikasi, dan membangun konsensus antar SKPD terkait 

dengan kepegawaian (BPSDM, BKD, dan ORB) dibawah arahan dan pengawasan dari 

Kepala Pemerintah Daerah/Sekretariat Daerah/Asisten Perekonomian Pemerintah Daerah, 

dan juga panduan dari Pemerintah Pusat (KemenPAN–RB, BKN, DJPK–Kementerian 

Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) dalam hal: 

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

konsisten agar SDM terkait dengan fungsi inti perpajakan daerah (seperti pendata, 

analisator data perpajakan, 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 OPD Administrasi 

Perpajakan Daerah, terutama yang menjadi urgensi tinggi adalah SDM terkait dengan 

pemeriksaan/Auditor dan penagihan. 
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c. Memastikan adanya mekanisme talent pool terhadap pegawai yang secara konsisten 

memiliki penilaian kinerja yang tinggi dan juga memiliki karakter kepemimpinan yang 

baik.  

d. 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). 

 

2. Penguatan fungsi kepegawaian di OPD Administrasi Perpajakan Daerah untuk merubah 

peran dari administrator kepegawaian menjadi murni pengelola SDM dengan didukung 

oleh sistem pengelolaan SDM berbasiskan Teknologi Informasi. Penyediaan SDM dan 

pelatihan terkait juga dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas unit 

kepegawaian. 

 

3. OPD Administrasi Perpajakan Daerah  agar memastikan program pelatihan menjadi 

prioritas anggaran dan kegiatan secara tahunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan kapabilitas Auditor, Penagih, dan fungsi perpajakan lainnya. 

 

4. OPD Administrasi Perpajakan Daerah juga perlu untuk memprioritaskan evaluasi kinerja 

berbasiskan kompetensi dan KPI dengan mengedepankan prinsip keadilan untuk 

memastikan adanya budaya kerja yang tidak hanya mengedepankan kinerja namun juga 

menjaga nilai-nilai integritas,  profesionalisme, inovasi, fokus pada pelanggan dan kerja 

sama, merupakan nilai-nilai organisasi yang sudah direkomendasikan.  
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Lampiran
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Lampiran 1 – Tingkat Maturitas Pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah 

 

Mengacu kepada laporan USAID2, maturitas pengelolaan SDM di OPD Administrasi Perpajakan Daerah terbagi atas empat level (1 

terendah dan 4 tertinggi). 

Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – 

“Berkembang” 

Maturitas Level 3 – 

“Konsolidasi” 

Maturitas Level 4 – “ 

Terpimpin” 

• Fungsi SDM belum dilihat 

sebagai bagian strategis 

dalam mengelola kinerja 

organisasi. 

• Fungsi SDM berada di 

dalam administrasi 

perpajakan atau sebagai 

bagian dari layanan unit 

yang lebih tinggi, tetapi, 

terlepas dari dimana fungsi 

tersebut cocok, fungsi ini 

masih belum mampu 

menjalankan berbagai 

• Fungsi SDM mulai 

menyadari bahwa fungsi ini 

dapat memainkan peran 

strategis dalam 

melaksanakan misi 

organisasi dan mulai 

meninjau peran dan 

tanggung jawabnya dengan 

maksud untuk 

meningkatkan efektivitas 

fungsi-fungsi inti SDM, 

seperti  perencanaan 

kebutuhan SDM, retensi, 

• Fungsi SDM dilihat oleh 

unit di administrasi pajak 

lainnya sebagai layanan 

penting dan vital 

• Fungsi SDM mencapai 

tingkat kepuasan yang 

meningkat berdasarkan 

survei dari para pemangku 

kepentingan utamanya, 

terutama dalam 

menjalankan fungsi-fungsi 

SDM utamanya, termasuk 

fungsi dalam  perencanaan 

• Fungsi SDM dilihat oleh 

unit di administrasi pajak 

lainnya sebagai mitra 

strategis utama dan 

dilibatkan dalam semua 

keputusan strategis di 

tingkat tertinggi organisasi 

• Fungsi SDM memonitor 

kinerjanya dalam 

menjalankan fungsi intinya 

dan terus meningkatkan 

kualitas sistemnya 

                                                 
2 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 – “ 

Terpimpin” 

layanan SDM yang modern 

untuk organisasi. 

• Fungsi SDM terutama 

berfokus pada kegiatan 

administrasi SDM dasar. 

• Organisasi belum 

mengembangkan kode etik. 

• Struktur remunerasi belum 

secara efektif mendorong 

tindakan etis dan kinerja 

yang kuat. 

• Uraian jabatan (job 

description)  belum 

dikembangkan, tidak sesuai 

dengan  kebutuhan 

sekarang, atau tidak 

terperinci. 

• Pegawai yang menjalankan 

fungsi SDM (termasuk 

pengembangan, pelatihan, 

remunerasi, dan motivasi. 

• Fungsi SDM melakukan 

survei kepuasan pemangku 

kepentingan utamanya 

terkait dengan layanan yang 

diberikan dan berusaha 

membangun kekuatan dan 

mengatasi kelemahan. 

• Fungsi SDM sedang 

mengkaji struktur, peran 

dan tanggung jawabnya 

sendiri, dan kebutuhan staf 

dengan mempertimbangkan 

umpan balik dari para 

pemangku kepentingan 

utama. 

• Fungsi SDM meninjau 

hukum dan kebijakan yang 

kebutuhan SDM, retensi, 

pengembangan, pelatihan, 

penggajian, rumenerasi dan 

motivasi. 

• Fungsi SDM mampu 

memberikan pengaruh 

terhadap regulasi dan 

kebijakan yang membatasi 

efektivitasnya. 

• Fungsi SDM mulai 

menyusun peraturan teknis 

pengelolaan SDM 

(Pengelolaan karier dan 

talent pool) di lingkup 

organisasinya. 

• Fungsi SDM memonitor 

kepatuhan kode etik dan 

internalisasi nilai-nilai 

budaya organisasi. 

• Regulasi dan kebijakan 

yang kondusif untuk 

membangun administrasi 

pajak yang kuat, cakap, dan 

termotivasi, dan fungsi 

SDM dipandang perlu 

dilibatkan dan dapat 

memberikan masukan 

penting pada saat sedang 

disusunnya atau 

dipertimbangkannya 

regulasi dan kebijakan baru. 

• Sebagian besar kode etik 

dan sistem kepatuhan 

terkait dimonitor secara 

otomatis melalui sarana 

elektronik, sehingga staf 

SDM dapat secara efisien 

mengidentifikasi anomali 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – 

“Berkembang” 

Maturitas Level 3 – 

“Konsolidasi” 

Maturitas Level 4 – “ 

Terpimpin” 

pimpinan senior) tidak 

memiliki keterampilan, 

pelatihan, atau pendidikan 

SDM. 

• Program pelatihan dan 

pengembangan masih 

bersifat ad-hoc atau terbatas 

pada pegawai senior yang 

mengajar pegawai junior 

tentang aturan pepajakan. 

• Organisasi tidak memiliki 

kurikulum pelatihan, akses 

ke pelatih, dan/atau akses 

ke badan pelatihan yang 

relevan. 

membatasi efektivitasnya 

dan merekomendasikan 

perubahan yang relevan. 

• Fungsi SDM menyadari 

peran kuncinya dalam 

mempromosikan dan 

menegakkan kode etik dan 

perilaku serta nilai-nilai 

budaya organisasi dan 

mulai menjalankan peran 

ini. 

• Analisis kebutuhan 

pelatihan administrasi 

perpajakan telah dilakukan 

dan dibentuk menjadi 

rencana program pelatihan 

dan pengembangan. 

• Sistem pelatihan dan 

pengembangan staf yang 

efektif sudah berjalan dan 

menghasilkan dampak pada 

pekerjaan, berdasarkan 

hasil evaluasi pelatihan. 

dan menyelidiki lebih lanjut 

sesuai kebutuhan. 

• Pelatihan dan sistem 

pengembangan pegawai 

mendorong terjadinya 

perbaikan secara terus-

menerus terhadap 

pendekatan pelatihan dan 

kurikulum agar tetap 

terkinikan dan efektif, 

sehingga operasional 

administrasi perpajakan 

terlihat adanya peningkatan 

yang dikarenakan program 

pelatihan dan 

pengembangan yang 

diterima oleh pegawai. 

• Beberapa pegawai 

pemerintah yang paling 
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Maturitas Level 1 –“Dasar” 

 

Maturitas Level 2 – 

“Berkembang” 

Maturitas Level 3 – 

“Konsolidasi” 

Maturitas Level 4 – “ 

Terpimpin” 

puas ditemukan di 

administrasi perpajakan, 

dan mudah bagi organisasi 

untuk menarik dan 

mempertahankan pegawai 

berkinerja tinggi. 
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Lampiran 2 – Profil Jabatan Fungsional sebagai referensi untuk Pemerintah Daerah 

1. Pemeriksa Pajak (sumber: Profil Jabatan Fungsional 2017, BKN) 
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2.  Penilai PBB (sumber: Profil Jabatan Fungsional 2017, BKN) 
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3.  Penyuluh Pajak (sumber: Profil Jabatan Fungsional 2017, BKN) 
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Lampiran 3 – Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan 

Lampiran 3.1 - Kompetensi Manajerial 

Kode Kompetensi M.01 

Nama Kompetensi Integritas 

Definisi Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika 

organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, 

bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya 

etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta 

risiko yang menyertainya 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi 

dalam kapasitas 

pribadi 

1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai 

dengan fakta. 

2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam 

lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi. 

3. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan 

dengan aturan organisasi. 

2 Mampu 

mengingatkan, 

mengajak rekan 

kerja untuk 

bertindak sesuai 

nilai, norma, dan 

etika organisasi 

1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan 

nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan 

kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika 

dan kode etik. 

2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap 

situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya. 

3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan 

etika organisasi. 

3 Mampu memastikan, 

menanamkan 

keyakinan bersama 

1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai 

dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala 

situasi dan kondisi. 
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agar anggota yang 

dipimpin bertindak 

sesuai nilai, norma, 

dan etika organisasi, 

dalam lingkup 

formal 

2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota 

yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, 

dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan 

sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. 

4 Mampu menciptakan 

situasi kerja yang 

mendorong 

kepatuhan pada 

nilai, norma, dan 

etika organisasi 

1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh 

pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika 

organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 

2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar 

etika yang tinggi, serta berani menanggung 

konsekuensinya. 

3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas 

penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh 

orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi 

meskipun ada risiko. 

5 Mampu menjadi role 

model (panutan) 

dalam penerapan 

standar keadilan dan 

etika di tingkat 

nasional 

1. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang 

tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang 

dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup 

instansi yang dipimpinnya. 

2. Menjadi “role model” (panutan) atau keteladanan dalam 

penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat 

nasional. 

3. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap 

integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang 

sejalan dengan nilai strategis organisasi. 
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Kode Kompetensi M.02 

Nama Kompetensi Kerja sama 

Definisi Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja 

yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian 

tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan 

strategis organisasi 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Berpartisipasi dalam 

kelompok kerja 

1. Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan 

tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim. 

2. Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain 

dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. 

3. Mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. 

2 Menumbuhkan tim 

kerja yang 

partisipatif dan 

efektif 

1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas 

mereka untuk mendukung sasaran tim. 

2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada 

anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian 

anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk 

belajar dari orang lain. 

3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan 

tugas tim. 

3 Efektif membangun 

tim kerja untuk 

peningkatan kinerja 

organisasi 

1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim 

yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan 

mencari solusi yang optimal. 

2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan 

keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota 

tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja 

kelompok dan/atau unit kerja. 
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3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan 

dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja 

kelompok. 

4 Membangun 

komitmen tim, 

sinergi 

1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi 

yang dipimpin. 

2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain 

sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target 

kerja organisasi. 

3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar 

unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan 

tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja 

organisasi. 

5 Menciptakan situasi 

kerja sama secara 

konsisten, baik di 

dalam maupun di 

luar instansi 

1. Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan 

menerapkan norma/etos/nilai-nilai kerja yang baik di 

dalam dan di luar organisasi; meningkatkan produktivitas 

dan menjadi panutan dalam organisasi. 

2. Secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku 

kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam 

maupun di luar organisasi. 

3. Membangun konsensus untuk menggabungkan sumber 

daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan 

bangsa dan negara. 
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Kode Kompetensi M.03 

Nama Kompetensi Komunikasi 

Definisi Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, 

sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai 

baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; 

mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan 

mengajak orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Menyampaikan informasi 

dengan jelas, lengkap, 

pemahaman yang sama 

1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau 

pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan 

menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti 

alur yang logis. 

2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi 

yang diterima/diberikan. 

3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah organisasi. 

2 Aktif menjalankan 

komunikasi secara formal 

dan informal; bersedia 

mendengarkan orang lain, 

menginterpretasikan pesan 

dengan respon yang sesuai, 

mampu menyusun materi 

presentasi, pidato, naskah, 

laporan, dan lain-lain 

1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk 

meningkatkan hubungan profesional. 

2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap 

dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang 

lain, serta memberikan respons yang sesuai. 

3. Membuat materi presentasi, pidato, draf naskah, 

laporan dan lain-lain sesuai arahan pimpinan. 

3 Berkomunikasi secara 

asertif, terampil 

berkomunikasi 

1. Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit 

dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, 
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lisan/tertulis untuk 

menyampaikan informasi 

yang 

sensitif/rumit/kompleks 

sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak 

lain. 

2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif 

sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang 

lain. 

3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/ 

dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat 

resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan 

pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang 

rinci dan lengkap. 

4 Mampu mengemukakan 

pemikiran multi dimensi 

secara lisan dan tertulis 

untuk mendorong 

kesepakatan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja 

secara keseluruhan 

1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting dari 

berbagai sumber dengan pihak lain untuk 

mendapatkan pemahaman yang sama. 

2. Menuangkan pemikiran/konsep dari berbagai sudut 

pandang/ multidimensi dalam bentuk tulisan formal. 

3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk 

mendorong pemangku kepentingan sepakat pada 

langkah-langkah bersama dengan tujuan 

meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 

5 Menggagas sistem 

komunikasi yang terbuka 

secara strategis untuk 

mencari solusi dengan 

tujuan meningkatkan 

kinerja 

1. Menghilangkan hambatan komunikasi, mampu 

berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang 

memiliki risiko tinggi, menggalang hubungan dalam 

skala strategis di tingkat nasional. 

2. Menggunakan saluran komunikasi formal dan non 

formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional. 

3. Menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan 

pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari 

solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat 

instansi/nasional. 
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Kode Kompetensi M.04 

Nama Kompetensi Orientasi pada hasil 

Definisi Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu 

secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan 

memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk 

keberhasilan organisasi 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Bertanggung jawab untuk 

memenuhi standar kerja 

1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat 

diandalkan. 

2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada 

standar kualitas (SOP). 

3. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara 

bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan 

kerjanya. 

2 Berupaya meningkatkan 

hasil kerja pribadi yang 

lebih tinggi dari standar 

yang ditetapkan, mencari, 

mencoba metode alternatif 

untuk peningkatan kinerja 

1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja 

pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang 

ditetapkan organisasi. 

2. Mencari dan mencoba metode kerja alternatif untuk 

meningkatkan hasil kerjanya. 

3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit 

kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja 

yang lebih efektif yang sudah dilakukannya. 

3 Menetapkan target kerja 

yang 

1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari 

target yang ditetapkan organisasi. 

2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong 

pencapaian hasil unit kerjanya. 
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menantang bagi unit kerja, 

memberi apresiasi dan 

teguran untuk mendorong 

kinerja 

3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif 

dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. 

4 Mendorong unit kerja 

mencapai target yang 

ditetapkan atau melebihi 

hasil kerja sebelumnya 

1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk 

mencapai kinerja yang melebihi target yang 

ditetapkan. 

2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya 

agar selaras dengan sasaran strategis instansi. 

3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama 

antar unit kerja dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pencapaian target 

organisasi. 

5 Meningkatkan mutu 

pencapaian kerja organisasi 

1. Memastikan kualitas sesuai standar dan 

keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi 

kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. 

2. Memastikan tersedianya sumber daya organisasi 

untuk menjamin tercapainya target prioritas 

instansi/nasional. 

3. Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja 

yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan 

prioritas nasional. 
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Kode Kompetensi M.05 

Nama Kompetensi Pelayanan publik 

Definisi Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik 

secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang 

objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak 

terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/ partai politik 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Menjalankan tugas mengikuti 

standar pelayanan 

1. Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pelayanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak terpengaruh kepentingan 

pribadi/kelompok/partai politik. 

2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan. 

3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa 

bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai 

pelaksana pelayanan publik. 

2 Mampu melakukan 

supervisi/mengawasi/menyelia 

dan menjelaskan proses 

pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan/pelayanan publik 

secara transparan 

1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan 

tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, 

mampu menyelia dan menjelaskan secara 

objektif bila ada yang mempertanyakan 

kebijakan yang diambil. 

2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali 

kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat 

menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik secara cepat 

dan tanggap. 
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3. Mampu mengenali dan memanfaatkan 

kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa 

yang disampaikan menjadi perhatian pemangku 

kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

publik. 

3 Mampu memanfaatkan 

kekuatan kelompok serta 

memperbaiki standar pelayanan 

publik di lingkup unit kerja 

1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan 

hubungan/kekuatan kelompok yang sedang 

berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), 

dan dampaknya terhadap unit kerja untuk 

menjalankan tugas pemerintahan secara 

profesional, netral dan tidak memihak. 

2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman 

lintas organisasi untuk secara efektif 

memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih 

besar dengan cara-cara yang mengikuti standar 

objektif, transparan, profesional, sehingga tidak 

merugikan para pihak di lingkup pelayanan 

publik unit kerjanya. 

3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif 

untuk memantau dan mengevaluasi masalah 

yang dihadapi pemangku kepentingan/ 

masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan 

mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik 

di unit kerjanya. 

4 Mampu memonitor, 

mengevaluasi, 

memperhitungkan dan 

mengantisipasi dampak dari isu-

isu jangka panjang, kesempatan, 

1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-

isu jangka panjang kesempatan atau kekuatan 

politik yang mempengaruhi organisasi dalam 

hubungannya dengan dunia luar, 

memperhitungkan dan mengantisipasi dampak 
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atau kekuatan politik dalam hal 

pelayanan kebutuhan pemangku 

kepentingan yang transparan, 

objektif, dan profesional 

terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan 

publik secara objektif, transparan, dan 

profesional dalam lingkup organisasi. 

2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh instansinya telah selaras 

dengan standar pelayanan yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak 

terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/ 

partai politik. 

3. Menerapkan strategi jangka panjang yang 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku 

kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan 

mengikuti standar objektif, netral, tidak 

memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak 

terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok. 

5 Mampu memastikan kebijakan 

kebijakan pelayanan publik 

yang menjamin 

terselenggaranya pelayanan 

publik yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak 

diskriminatif, serta tidak 

terpengaruh kepentingan 

pribadi/kelompok/partai politik 

1. Mampu menciptakan kebijakan kebijakan 

pelayanan publik yang menjamin 

terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, 

netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta 

tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ 

kelompok/partai politik. 

2. Menginternalisasikan nilai dan semangat 

pelayanan publik yang mengikuti standar 

objektif, netral, tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh 

kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap 

individu di lingkungan instansi/nasional. 

3. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik 

yang objektif, netral, tidak memihak, tidak 
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diskriminatif, serta tidak terpengaruh 

kepentingan pribadi/kelompok/partai politik. 
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Kode Kompetensi M.06 

Nama Kompetensi Pengembangan diri dan orang lain 

Definisi Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan 

keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan 

pekerjaan dan pengembangan karier jangka panjang, mendorong 

kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan 

balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan 

potensi dirinya 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Pengembangan diri 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan 

menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran 

yang diperlukan. 

2. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari 

keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai 

media pembelajaran. 

3. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam 

organisasi. 

2 Meningkatkan kemampuan 

bawahan dengan 

memberikan contoh dan 

penjelasan cara 

melaksanakan suatu 

pekerjaan 

1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan 

memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan 

petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, 

program atau sistem baru. 

3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan 

bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau 

pengarahan. 
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3 Memberikan umpan balik 

dan membimbing 

1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada 

bawahan sebagai media belajar untuk 

mengembangkan kemampuannya. 

2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya 

dan memberikan umpan balik yang objektif dan 

jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk 

memberikan bimbingan dan umpan balik yang 

berguna bagi bawahan. 

3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan 

kepercayaan penuh pada bawahan untuk 

mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi 

kesempatan dan membantu bawahan menemukan 

peluang untuk berkembang. 

4 Menyusun program 

pengembangan jangka 

panjangdalam rangka 

mendorong manajemen 

pembelajaran 

1. Menyusun program pengembangan jangka panjang 

bersama-sama dengan bawahan, termasuk 

didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, 

penugasan dan pengalaman lainnya, serta 

mengalokasikan waktu untuk mengikuti 

pelatihan/pendidikan/pengembangan kompetensi 

dan karier. 

2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk 

evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi. 

3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara 

konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi 

di unit kerjanya. 

5 Menciptakan situasi yang 

mendorong organisasi 

untuk mengembangkan 

kemampuan belajar secara 

berkelanjutan dalam 

1. Menciptakan situasi yang mendorong individu, 

kelompok, unit kerja untuk mengembangkan 

kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat 

instansi. 
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rangka mendukung 

pencapaian hasil 

2. Merekomendasikan/memberikan penghargaan bagi 

upaya pengembangan yang berhasil, memastikan 

dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan 

kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi. 

3. Memberikan inspirasi kepada individu atau 

kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam 

penerapan di tingkat instansi. 

 



Human Resources and Change Management Manual 100 / 137 

Kode Kompetensi M.07 

Nama Kompetensi Mengelola perubahan 

Definisi Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau 

berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses 

lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan insiatif 

perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab 

pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara 

efektif 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi 

dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan 

tersebut. 

2. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman. 

3. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan 

metode/proses baru dengan bimbingan orang lain. 

2 Proaktif beradaptasi 

mengikuti perubahan 

1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan 

metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang 

berlaku tanpa arahan orang lain. 

2. Mengembangkan kemampuan diri untuk 

menghadapi perubahan. 

3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. 

3 Membantu orang lain 

mengikuti perubahan, 

mengantisipasi perubahan 

secara tepat 

1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan. 

2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang 

jika diperlukan. 

3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh 

unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi 
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efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh 

adanya perubahan. 

4 Memimpin perubahan pada 

unit kerja 

1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam 

menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko 

yang mungkin terjadi. 

2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara 

aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala. 

3. Memimpin dan memastikan penerapan program-

program perubahan selaras antar unit kerja. 

5 Memimpin, menggalang 

dan menggerakkan 

dukungan pemangku 

kepentingan untuk 

menjalankan perubahan 

secara berkelanjutan pada 

tingkat instansi/nasional 

1. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong 

perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran 

prioritas nasional. 

2. Menggalang dan menggerakkan dukungan para 

pemangku kepentingan untuk 

mengimplementasikan perubahan yang telah 

ditetapkan. 

3. Secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru untuk 

memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah 

dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar 

bagi para pemangku kepentingan. 
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Kode Kompetensi M.08 

Nama Kompetensi Pengambilan keputusan 

Definisi Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan 

dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, 

dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai 

informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta 

bertanggung jawab atas keputusan yang diambil 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mengumpulkan informasi 

untuk bertindak sesuai 

kewenangan 

1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi 

yang dibutuhkan dalam mencari solusi. 

2. Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak 

sesuai kewenangan. 

3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat 

diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. 

2 Menganalisis masalah 

secara mendalam 

1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap 

informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. 

2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada 

sebelum membuat kesimpulan. 

3. Membuat keputusan operasional berdasarkan 

kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai 

dengan pedoman yang ada. 

3 Membandingkan berbagai 

alternatif, 

menyeimbangkan risiko 

keberhasilan dalam 

implementasi 

1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan 

implikasinya. 

2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat 

keputusan operasional mengacu pada alternatif 

solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data 
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yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-

hatian. 

3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan  

keberhasilan dalam implementasinya. 

4 Menyelesaikan masalah 

yang mengandung risiko 

tinggi, mengantisipasi 

dampak keputusan, 

membuat tindakan 

pengamanan; mitigasi 

risiko 

1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep 

penyelesaian masalah yang melibatkan 

beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi. 

2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang 

kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang 

berdampak pada pihak lain. 

3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak 

keputusannya serta menyiapkan tindakan 

penanganannya (mitigasi risiko). 

5 Menghasilkan solusi dan 

mengambil keputusan 

untuk mengatasi 

permasalahan jangka 

panjang/strategis, 

berdampak nasional 

1. Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi 

permasalahan jangka panjang. 

2. Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada 

tataran instansi/nasional. 

3. Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak 

nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin 

timbul. 

 



Human Resources and Change Management Manual 104 / 137 

Lampiran 3.2 - Kompetensi Sosial Kultural 

Kode Kompetensi SK.01 

Nama Kompetensi Perekat bangsa 

Definisi Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, 

peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu 

menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan 

masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan 

masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan 

kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan 

serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, 

mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Peka memahami dan 

menerima kemajemukan 

1. Mampu memahami, menerima, peka terhadap 

perbedaan individu/kelompok masyarakat. 

2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan/ 

kemajemukan masyarakat. 

3. Mampu bekerja bersama dengan individu yang 

berbeda latar belakang dengannya. 

2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghargai, 

menekankan persamaan 

dan persatuan 

1. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan 

nilai-nilai keberagaman dan menghargai 

perbedaan. 

2. Membangun hubungan baik antar individu dalam 

organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. 

3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, 

kemarahan dan frustasi dalam menghadapi 

pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan 

latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, 

sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan 

unit kerjanya. 

3 Mempromosikan, 

mengembangkan sikap 

toleransi dan persatuan 

1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di 

antara orang-orang yang mendorong toleransi dan 

keterbukaan. 
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2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat 

sehingga dapat memberikan respon yang sesuai 

dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi 

potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya 

keragaman budaya yang ada. 

3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik 

atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau 

potensi konflik. 

4 Mendayagunakan 

perbedaan secara 

konstruktif dan kreatif 

untuk meningkatkan 

efektifitas organisasi 

1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah 

di lingkungan kerja dan masyarakat untuk 

senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam 

keberagaman dan menerima segala bentuk 

perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar 

belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, 

sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai 

kelancaran pencapaian tujuan organisasi. 

3. Mampu membuat program yang mengakomodasi 

perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, 

suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik. 

5 Wakil pemerintah untuk 

membangun hubungan 

sosial psikologis 

1. Menjadi wakil pemerintah yang mampu 

membangun hubungan sosial psikologis dengan 

masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang 

kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan 

serta diantara para pemangku kepentingan itu 

sendiri 

2. Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang 

teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan 

korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan 

latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, 

sosial ekonomi, preferensi politik untuk 

membangun hubungan jangka panjang. 

3. Mampu membuat kebijakan yang 

mengakomodasi perbedaan latar belakang, 

agama/kepercayaan, suku, gender, sosial 
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ekonomi, preferensi politik yang berdampak 

positif secara nasional. 

Lampiran 3.3 - Kompetensi Teknis 

Kode Kompetensi T.01 

Nama Kompetensi Keuangan dan akuntansi 

Definisi Memahami dan menafsirkan data dan informasi keuangan wajib 

pajak termasuk standar dan prinsip akuntansi 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pengetahuan konsep 

dasar akuntansi 

pajak dan analisis 

keuangan 

1. Mengetahui konsep dasar akuntansi pajak dan analisis 

keuangan. 

2. Menjelaskan, secara umum, produk utama dan proses 

akuntansi pajak dan analisis keuangan. 

2 Mampu 

menganalisis data 

keuangan 

1. Menganalisis dan mengolah data keuangan. 

2. Menjelaskan alasan mengapa catatan fiskal disiapkan 

dan disimpan oleh Wajib Pajak sebagai bagian dari 

catatan hukum mereka untuk tujuan penjaminan. 

3 Memahami masalah 

akuntansi dan 

keuangan pajak 

yang relatif 

sederhana 

1. Memahami prinsip-prinsip yang telah digunakan dalam 

menyiapkan catatan Wajib Pajak dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap angka-angka yang dilaporkan 

untuk laporan pajak. 

2. Memahami angka-angka mulai dari catatan utama 

hingga laporan pajak termasuk segala penyesuaian yang 

telah dilakukan. 

3. Memahami kapan undang-undang perpajakan 

didahulukan dari praktik akuntansi dan sebaliknya. 

4. Mengidentifikasi risiko keuangan dan dapat 

membedakan antara kesalahan, penghindaran pajak dan 

penggelapan/fraud. 

4 Memahami masalah 

akuntansi dan 

keuangan pajak 

1. Menidentifikasi dan memahami tren dalam data 

akuntansi dan gunakan akun dan catatan Wajib Pajak 

lainnya untuk menguji kredibilitas bisnis. 
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yang cukup 

kompleks 

2. Memeriksa dan secara tepat menantang informasi dalam 

rekening dan catatan Wajib Pajak. 

3. Memahami dan menggunakan bahasa keuangan dengan 

tepat. 

4. Memahami pentingnya harga saham, hasil, nilai aset, 

dan gearing untuk perusahaan yang terdaftar. 

5 Memahami masalah 

akuntansi dan 

keuangan pajak 

yang sangat 

kompleks 

1. Memahami, menafsirkan, dan mendiskusikan masalah 

akuntansi yang kompleks, dan pajak dengan badan 

internal dan eksternal. 

2. Memahami dan menerapkan masalah akuntansi dalam 

mempertimbangkan rezim pajak berbasis akuntansi. 

3. Memahami penyajian data/akun keuangan yang 

dimotivasi pajak dan catatan yang mendasarinya untuk 

meminimalkan pajak/memfasilitasi 

penghindaran/penggelapan pajak. 

4. Memahami risiko pajak internasional termasuk struktur 

kelompok, harga transfer dan kapitalisasi tipis. 
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Kode Kompetensi T.02 

Nama Kompetensi Pengawasan dan Pemeriksaan (audit) Wajib Pajak 

Definisi Mengembangkan dan menerapkan kegiatan audit pajak berdasarkan 

metodologi, kebijakan, dan prosedur audit pajak yang tepat 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pengetahuan konsep 

dasar metodologi 

audit pajak 

1. Memahami konsep dasar metodologi, kebijakan, dan 

prosedur  pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak. 

2. Menjelaskan, secara umum, produk utama dan proses 

metodologi, kebijakan, dan prosedur  pengawasan dan 

pemeriksaan wajib pajak. 

2 Mengartikulasikan 

metodologi  

pengawasan dan 

pemeriksaan pajak 

1. Mengartikulasikan produk dan proses utama 

metodologi, kebijakan, dan prosedur  pengawasan dan 

pemeriksaan wajib pajak. 

2. Menerapkan pengetahuan tentang metodologi dan 

standar  pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak 

untuk melakukan perencanaan  pengawasan dan 

pemeriksaan wajib pajak yang tepat. 

3 Melakukan  

pengawasan dan 

pemeriksaan pajak 

sederhana 

1. Menerapkan pengetahuan tentang metodologi, 

kebijakan, dan prosedur  untuk melakukan  pengawasan 

dan pemeriksaan wajib pajak pada masalah pajak yang 

relatif sederhana atau kepada wajib pajak dengan bisnis 

yang relatif sederhana,  belum sepenuhnya memahami 

dan  mematuhi kebijakan dan prosedur  pengawasan dan 

pemeriksaan wajib pajak. 

4 Melakukan  

pengawasan dan 

pemeriksaan pajak 

yang cukup 

kompleks 

1. Menerapkan pengetahuan tentang metodologi, 

kebijakan, dan prosedur   untuk melakukan  pengawasan 

dan pemeriksaan wajib pajak pada masalah pajak yang 

cukup kompleks atau kepada pembayar pajak dengan 

bisnis yang cukup kompleks,  selalu mematuhi 

kebijakan dan prosedur  pengawasan dan pemeriksaan 

wajib pajak. 
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5 Melakukan  

pengawasan dan 

pemeriksaan pajak 

yang kompleks 

1. Menerapkan pengetahuan tentang metodologi, 

kebijakan, dan prosedur untuk melakukan  pengawasan 

dan pemeriksaan wajib pajak pada masalah pajak yang 

kompleks atau kepada pembayar pajak dengan bisnis 

yang kompleks,  selalu mematuhi kebijakan dan 

prosedur   disaat yang lain melakukan evaluasi untuk 

perbaikan kebijakan dan prosedur pengawasan dan 

pemeriksaan wajib pajak. 
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Kode Kompetensi T.03 

Nama Kompetensi Pemahaman  bidang usaha (seperti hotel, restoran, hiburan) 

Definisi Penggunaan pengetahuan  bidang usaha wajib pajak sebagai dasar 

untuk melakukan fungsi-fungsi pajak inti (verifikasi, audit, banding, 

dan keberatan) 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Pengetahuan tentang 

pemahaman dasar 

sektor industri 

(seperti hotel, 

restoran, dan 

hiburan) 

1. Menjelaskan masalah dan tren industri (seperti hotel, 

restoran dan hiburan) saat ini. 

2. Menjelaskan produk, layanan, dan proses utama dari 

suatu industri. 

2 Memahami 

pendorong utama 

industri (seperti 

hotel, restoran, dan 

hiburan) 

1. Identifikasi faktor kunci keberhasilan industri tertentu. 

2. Diskusikan produk, layanan, dan proses utama wajib 

pajak. 

3. Jelaskan dampak potensial dari masalah dan tren 

industri saat ini. 

3 Memahami industri 

yang relatif 

sederhana dan 

masalah-masalahnya 

1. Analisis industri (seperti 5-Forces Porter) secara 

sederhana. 

2. Memantau dan mengevaluasi inisiatif industri, 

perubahan kebijakan, dan tren teknologi yang 

berdampak pada industri. 

3. Bandingkan dan kontraskan kekuatan dan kelemahan 

produk dan layanan wajib pajak. 

4. Meneliti dan menggunakan Praktik Terbaik industri. 

4 Memahami industri 

yang cukup 

kompleks dan 

permasalahannya 

1. Analisis industri (seperti 5-Forces Porter) tentang 

kekuatan industri yang cukup kompleks dan masalah-

masalah utama terkait. 

2. Identifikasi pendorong utama industri: politik, 

peraturan, lingkungan, sosial, teknis dan pasar. 
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3. Mendokumentasikan kekuatan bisnis Wajib Pajak, 

kelemahan, risiko, dan peluang berdasarkan tren 

industri. 

5 Memahami industri 

yang sangat 

kompleks dan 

permasalahannya 

1. Menggabungkan Praktik Terbaik industri ketika 

melakukan kegiatan administrasi pajak (verifikasi, 

audit, banding, dan keberatan). 

2. Mengantisipasi dampak tren industri pada bisnis wajib 

pajak. 

3. Analisis industri (seperti 5-Forces Porter) secara 

mendalam dan masalah-masalah utama terkait. 
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Kode Kompetensi T.04 

Nama Kompetensi  Peraturan Perpajakan 

Definisi Kemampuan untuk memahami semua peraturan perundang-

undangan   perpajakan yang relevan yang penting dan penting untuk 

pekerjaan 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Pengetahuan tentang 

peraturan 

perpajakan 

1. Mengumpulkan dan menganalisis hukum dan peraturan 

yang berkaitan dengan pajak. 

2 Memahami hukum, 

peraturan, dan tren 

terkait perpajakan 

1. Memahami hukum terkait, peraturan dan tren terkait 

dengan pajak, keuangan negara dan sektor keuangan 

yang relevan dengan dan dalam lingkup unit kerja. 

2. Memahami cara menggunakan hukum, peraturan, dan 

tren untuk pekerjaan sendiri. 

3 Memantau 

perubahan hukum 

dan peraturan yang 

mempengaruhi 

kebijakan 

perpajakan 

1. Menerapkan pengetahuan tentang undang-undang, 

peraturan, dan tren saat ini untuk menyarankan 

perubahan dan rekomendasi untuk lingkup pekerjaan 

unit kerja. 

2. Memantau dan mengevaluasi inisiatif dan perubahan 

undang-undang dan peraturan serta tren yang secara 

strategis dapat berdampak pada kebijakan pajak yang 

sedang dikerjakan unit ini. 

3. Mampu mengidentifikasi pendorong utama untuk 

hukum, peraturan dan tren: politik, lingkungan, sosial, 

ekonomi, keamanan dan bisnis. 

4. Menjelaskan dampak potensial dari masalah dan tren 

hukum dan peraturan saat ini terhadap pekerjaan dan 

pengiriman unit. 

4 Mengembangkan 

basis pengetahuan 

hukum dan 

peraturan dan 

1. Menyarankan dan memengaruhi analisis kebijakan 

pajak unit kerja berdasarkan pemahaman tentang 

undang-undang, peraturan, dan tren. 
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antisipasi dampak 

terkait 

2. Mengembangkan basis pengetahuan untuk unit kerja 

sehubungan dengan substansi hukum dan peraturan 

yang mempengaruhi ruang lingkup unit. 

3. Melatih orang lain untuk menggunakan undang-undang 

dan peraturan saat ini sebagai salah satu kompetensi 

untuk menghasilkan karya secara efektif dan akuntabel. 

4. Mengantisipasi dampak undang-undang dan peraturan 

baru pada ruang lingkup pekerjaan dan otoritas unit 

kerja. 

5 Memiliki 

kredibilitas dan 

kompetensi dalam 

hukum dan 

peraturan yang 

mempengaruhi 

kebijakan pajak 

1. Dipandang sebagai pemimpin yang kredibel dan 

kompeten dalam memahami hukum dan peraturan 

Indonesia yang mempengaruhi kebijakan pajak. 

2. Membina pembuat peraturan (misal: terlibat dalam 

perumusan dan pengembangan rancangan peraturan 

pemerintah atau peraturan presiden). 

3. Memperkirakan tren dalam peraturan dan membagikan 

informasi tersebut dalam unit dan organisasi. 
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Kode Kompetensi T.05 

Nama Kompetensi Pengelolaan proyek (project management) 

Definisi Kemampuan untuk merencanakan, mengarahkan dan mengelola 

pekerjaan yang saling terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

dan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mengetahui konsep 

dasar manajemen 

proyek 

1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar manajemen 

proyek. 

2. Menjabarkan Struktur Pecahan Pekerjaaan (Work 

Breakdown Structure atau WBS) dan perencanaan 

proyek. 

2 Menentukan tugas 

dan perencanaan 

proyek 

1. Menetapkan tugas dan membuat rencana kerja tim 

dengan pengawasan moderat. 

2. Menyeimbangkan kualitas pekerjaan dengan tenggat 

waktu. 

3. Mendokumentasikan dan komunikasikan masalah yang 

terkait dengan pekerjaan sendiri. 

4. Menyarankan cara untuk menyelesaikan tugas yang 

ditugaskan dengan lebih baik. 

5. Mengelola beban kerja untuk memenuhi jadwal proyek. 

3 Mengukur 

kemajuan proyek 

dan melaporkan 

variansi 

1. Mengembangkan estimasi proyek yang realistis, 

penempatan staf, dan jadwal. 

2. Mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain dan 

memantau kemajuan. 

3. Memastikan kualitas kiriman sesuai dengan persyaratan. 

4. Mengidentifikasi masalah yang memengaruhi kemajuan 

proyek dan rekomendasikan solusi. 

5. Mengukur kemajuan menuju tujuan dan merevisi 

rencana proyek yang sesuai. 

6. Mengkomunikasikan varian jadwal dan masalah proyek 

dalam laporan status. 
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4 Memantau kinerja 

proyek dan 

mengevaluasi risiko 

proyek 

1. Memfasilitasi tim untuk mengembangkan perkiraan 

proyek yang realistis, penempatan staf, dan jadwal 

waktu. 

2. Mengevaluasi risiko proyek menggunakan metodologi 

manajemen proyek yang tepat. 

3. Mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi harapan 

pemangku kepentingan dan kebutuhan pengembangan 

personel. 

4. Meninjau kemajuan proyek dan kualitas hasil kerja. 

5. Memberitahu secara proaktif manajemen masalah yang 

mempengaruhi status proyek. 

6. Memaantau kinerja dan kepegawaian untuk memastikan 

proyek sesuai jadwal. 

5 Mengelola risiko 

proyek dan 

memastikan harapan 

pemangku 

kepentingan 

disampaikan 

1. Memprioritaskan banyak proyek untuk memastikan 

alokasi sumber daya, pengembangan personel, dan 

harapan pemangku kepentingan yang tepat. 

2. Mengawasi semua aspek proyek untuk memastikan 

harapan para pemangku kepentingan disampaikan. 

3. Menciptakan lingkungan kerja yang partisipatif. 

4. Mengelola risiko dan masalah proyek. 

5. Mengkomunikasikan masalah proyek dan mengusulkan 

rekomendasi kepada atasan untuk masalah yang tidak 

tercakup dalam wewenangnya sendiri untuk dipecahkan. 
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Kode Kompetensi T.06 

Nama Kompetensi Fiscal cadaster dan penilaian 

Definisi Kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor 

dan mengevaluasi fiscal cadaster/pendataan terkait pajak daerah 

(obyek pajak, subyek pajak dan data-data detail pendukungnya) 

dan melakukan penilaian terhadap data obyek pajak sesuai 

dengan metode/ ketentuan berlaku 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mengetahui konsep 

dasar fiscal cadaster 

secara terintegrasi  dan 

penilaian objek pajak 

1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar fiscal 

cadaster terintegrasi (seperti PBB, hotel, restoran, 

hiburan), pemetaan, dan penilaian. 

2 Menyusun perencanaan 

kegiatan fiscal cadaster 

secara terintegrasi 

1. Menetapkan tugas dan membuat rencana kerja 

fiscal cadaster terintegrasi. 

2. Menyusun prosedur kerja fiscal cadaster 

terintegrasi. 

3. Memahami alat bantu fiscal cadaster berbasiskan 

Teknologi Informasi. 

3 Melakukan mobilisasi 

tim pendata fiscal 

cadaster terintegrasi 

1. Melakukan seleksi pendata fiscal cadaster. 

2. Menggunakan alat bantu fiscal cadaster 

berbasiskan Teknologi Informasi (TI). 

3. Melatih dan memobilisasi tim pendata fiscal 

cadaster berdasarkan prosedur kerja fiscal cadaster 

yang telah diformalkan. 

4 Mengimplementasikan 

kegiatan fiscal cadaster 

berskala menengah 

(seperti beberapa 

kelurahan atau satu 

kecamatan) secara 

terintegrasi 

1. Memobilisasi pendata fiscal cadaster terintegrasi 

untuk di skala beberapa kelurahan atau kecamatan. 

2. Melakukan monitoring implementasi fiscal 

cadaster terintegrasi untuk di skala beberapa 

kelurahan atau kecamatan. 

3. Menyusun pelaporan fiscal cadaster terintegrasi 

terkait. 
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4. Melakukan analisis penilaian hasil fiscal cadaster 

terintegrasi untuk di skala beberapa kelurahan atau 

kecamatan. 

5 Mengimplementasikan 

kegiatan fiscal cadaster 

berskala besar (seperti 

beberapa kecamatan atau 

satu 

kabupaten/kota/provinsi) 

secara terintegrasi 

1. Memobilisasi pendata fiscal cadaster terintegrasi 

untuk di skala beberapa kecamatan atau satu 

kabupaten/kota/provinsi). 

2. Melakukan monitoring implementasi fiscal 

cadaster terintegrasi untuk di skala beberapa 

kecamatan atau satu kabupaten/kota/provinsi). 

3. Menyusun pelaporan fiscal cadaster terintegrasi 

terkait. 

4. Melakukan analisis penilaian hasil fiscal cadaster 

terintegrasi untuk di skala beberapa kecamatan atau 

satu kabupaten/kota/provinsi). 

5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal 

terkait untuk memastikan agar fiscal cadaster 

terintegrasi dengan baik. 

 

Kode Kompetensi T.07 

Nama Kompetensi Riset dan perencanaan 

Definisi Merancang dan menerapkan pendekatan untuk mengumpulkan data 

dan mengolah data tersebut menjadi informasi penting dalam 

melakukan analisa terkait dengan  data perpajakan daerah, seperti 

analisa tingkat kepatuhan WP, perencanaan dan analisa potensi. 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pemahaman dasar 

riset 

1. Memahami konsep dasar metodologi riset. 

2. Mendokumentasikan dan mengkategorikan informasi 

dalam format yang bisa digunakan. 

2 Melakukan riset dan 

perencanaan yang 

sederhana 

1. Mengumpulkan data dari sumber yang telah 

teridentifikasi. 

2. Mengidentifikasi sumber informasi yang tepat. 

3. Mengembangkan pendekatan dan instrumen 

pengumpulan data. 
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4. Mengolah data dengan menggunakan perangkat lunak 

tingkat mendasar (seperti melakukan crosstabing atau 

pivot, penggunaan formula yang lebih kompleks, dan 

membuat grafik). 

3 Melakukan riset dan 

perencanaan dengan 

kompleksitas 

menengah  

1. Menganalisis data berdasarkan tujuan penelitian. 

2. Mengolah data dengan menggunakan perangkat lunak 

tingkat menengah (seperti melakukan crosstabing atau 

pivot, penggunaan formula yang lebih kompleks, dan 

membuat grafik). 

4 Melakukan riset dan 

perencanaan dengan 

kompleksitas cukup 

tinggi 

1. Melakukan analisa data dengan metode yang lebih 

kompleks (seperti linear programming, regresi linear, 

dll) 

2. Mengembangkan rekomendasi berdasarkan analisis 

data. 

3. Membimbing orang lain dalam pengumpulan dan 

analisis data. 

5 Melakukan riset dan 

perencanaan yang 

dengan 

kompleksitas tinggi 

2. Memberikan rekomendasi strategis secara konsisten 

yang berdampak terhadap jangka panjang organisasi. 

3. Melakukan fasilitasi dengan pihak terkait dalam 

mengumpulkan dan menganalisa informasi 

4. Memberikan bimbingan kepada orang lain dalam 

melakukan perancangan riset dan analisa data sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

5. Dilibatkan sebagai nara sumber dalam melakukan riset 

dan perencanaan. 

6. Merancang dan mengimplementasikan alat 

pengumpulan data primer.. 

 

Kode Kompetensi T.08 

Nama Kompetensi Pengelolaan keuangan 

Definisi Kemampuan untuk memahami kebijakan dan praktik keuangan serta 

merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan yang berlaku. 
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Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pemahaman dasar 

pengelolaan 

keuangan 

1. Memiliki pengetahuan konsep dasar akuntansi dan 

keuangan Pemerintah. 

2. Memiliki pengetahuan tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

2 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

keuangan sederhana 

1. Memahami peraturan-peraturan terkait pengelolaan 

keuangan Pemerintah. 

2. Mampu menjalankan aplikasi terkait dengan 

pengelolaan keuangan dan akuntansi Pemerintah. 

3 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

keuangan dengan 

kompleksitas 

menengah 

1. Mampu menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan 

menengah seperti dalam analisa anggaran, pencatatan, 

dan analisa alur kas. 

2. Mampu melakukan diagnosis kemampuan pengelolaan 

keuangan organisasi, beserta memberikan rekomendasi 

perbaikan yang diperlukan. 

4 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

keuangan dengan 

kompleksitas cukup 

tinggi 

1. Mampu menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan 

yang lebih kompleks terutama dalam menjaga efisiensi, 

efektivitas, dan kepatuhan. 

2. Mampu memberi masukan untuk meningkatkan 

kebijakan, praktik, dan sistem pengelolaan keuangan 

saat ini. 

5 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

keuangan dengan 

kompleksitas tinggi 

1. Mampu merancang dan mengembangkan strategi dan 

rencana keuangan untuk jangka pendek, menengah dan 

panjang. 

2. Terlibat aktif dan berpartisipasi dalam forum 

pengelolaan keuangan yang dihadiri oleh banyak 

profesional dan praktisi keuangan. 

3. Aktif terlibat dalam kepemimpinan di proyek-proyek 

peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. 

 

 

Kode Kompetensi T.09 

Nama Kompetensi Administrasi Pemerintahan 
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Definisi Kemampuan dalam mengelola administrasi surat-menyurat, 

pengarsipan dan tugas kesekretariatan, serta kemampuan untuk 

mengembangkan teknik administrasi yang lebih efektif dan efisien. 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pengetahuan dasar 

administrasi dan 

kesekretariatan 

1. Mengetahui proses pembuatan  tata naskah dinas. 

2. Mengetahui proses kerja dan prosedur kegiatan 

administrasi dan kesekretariatan, penyediaan sarana dan 

fasilitas kesekretariatan serta administrasi dan referensi, 

acuan dari prosedur. 

2 Melakukan 

administrasi dan 

kesekretariatan 

sederhana 

1. Dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan administrasi di 

lingkungan kerjanya serta tata cara administrasi di luar 

organisasi. 

2. Memahami dasar-dasar pemilahan arsip/dokumen, serta 

tujuan dan fungsinya. 

3. Melaksanakan kegiatan pemilahan. 

4. Menempatkan suatu arsip/dokumen sesuai dengan 

petunjuk teknis pengarsipan. 

3 Melakukan 

administrasi dan 

kesekretariatan 

dengan 

kompleksitas 

menengah 

1. Pembuatan arsip dokumen surat keluar sesuai prosedur. 

2. Menyusun daftar periksa arsip/dokumen, dan 

memberikan penomoran arsip/dokumen secara teratur, 

sehingga mudah diambil/dijangkau ketika dibutuhkan. 

3. Menjelaskan prinsip-prinsip, asas, tujuan dan fungsi 

sistem manajemen arsip. 

4 Melakukan 

administrasi dan 

kesekretariatan 

dengan 

kompleksitas cukup 

tinggi 

1. Melaksanakan kegiatan administrasi dengan yang dapat 

menghemat bahan- bahan yang ada secara tepat dan 

efisien. 

2. Melakukan efisiensi kegiatan administrasi dengan 

memanfaatkan media komputer, menata file dengan 

rapih dan terstruktur pada komputer maupun lemari 

arsip. 

3. Menata jadwal kegiatan agar mempercepat pengambilan 

keputusan pelaksanaan kegiatan. 
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5 Melakukan 

administrasi dan 

kesekretariatan 

dengan 

kompleksitas tinggi 

1. Melakukan usulan dan memastikan perbaikan cara kerja 

administrasi dari yang sebelumnya lebih efisien dan 

efektif. 

2. Mengevaluasi pengelolaan arsip dan menetapkan batas 

retensi arsip ataupun dokumen organisasi lainnya. 

3. Memberikan penilaian atas pengelolaan 

arsip/dokumentasi organisasi, sesuai dengan 

orientasinya 

4. Menetapkan rumusan kebijakan dan strategi 

pengendalian arsip. 

 

Kode Kompetensi T.10 

Nama Kompetensi Pengelolaan SDM 

Definisi Kemampuan untuk memahami kebijakan dan praktik SDM serta 

merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan SDM 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan yang berlaku. 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki pemahaman 

dasar pengelolaan 

SDM 

1. Memahami teori dan prinsip dasar Manajemen SDM 

yang meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen & 

seleksi, manajemen karir, penilaian kinerja, pelatihan 

dan pengembangan. 

2. Mampu menjelaskan pemahaman tentang teori inti dan 

prinsip-prinsip manajemen SDM menggunakan kata-

kata sendiri. 

2 Melakukan kegiatan 

pengelolaan SDM 

sederhana 

1. Mampu berbagi dengan rekan kerja mengenai topik-

topik spesifik manajemen SDM yang muncul di 

organisasi. 

2. Memahami peraturan-peraturan terkait pengelolaan 

SDM. 

3. Mampu mengembangkan kegiatan pengelolaan SDM 

mendasar seperti membangun uraian jabatan (job 

descriptions). 
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3 Melakukan kegiatan 

pengelolaan SDM 

dengan kompleksitas 

menengah 

1. Mampu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi 

dengan menggunakan teknik dan alat pengelolaan 

SDM yang relevan. 

2. Mampu mendiagnosis dan meninjau kemampuan 

SDM organisasi yang memengaruhi kinerja organisasi 

dengan menggunakan teknik dan alat SDM yang 

relevan. 

3. Mampu merancang dan mengembangkan sistem SDM 

yang sederhana dan praktis, seperti manajemen kinerja 

dan sistem penghargaan untuk meningkatkan kinerja 

SDM di organisasi. 

4 Melakukan kegiatan 

pengelolaan SDM 

dengan kompleksitas 

cukup tinggi 

1. Mampu merancang, mengembangkan, dan 

mengusulkan kebijakan manajemen karir yang 

memenuhi ketentuan akuntabilitas, keadilan, kinerja 

dan transparansi dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

2. Mampu meningkatkan dan mengembangkan basis data 

SDM untuk mendukung praktik manajemen talenta di 

dalam organisasi. 

5 Melakukan kegiatan 

pengelolaan SDM 

dengan kompleksitas 

tinggi 

1. Mampu merancang, mengembangkan dan 

meningkatkan sistem SDM yang lebih kompleks yang 

saling terkait dan mengintegrasikan fungsi-fungsi 

utama SDM seperti perekrutan dan seleksi, 

pengembangan karir, manajemen kinerja dan 

manajemen remunerasi. 

2. Mampu merancang dan mengembangkan strategi dan 

rencana SDM untuk jangka pendek, menengah dan 

panjang. 

3. Mampu memberi masukan kepada pihak pengelola 

SDM di organisasi untuk meningkatkan kebijakan, 

praktik, dan sistem SDM saat ini. 

4. Terlibat aktif dan berpartisipasi dalam forum SDM 

yang dihadiri oleh banyak profesional dan praktisi 

SDM. 

5. Aktif terlibat dalam kepemimpinan di proyek-proyek 

peningkatan kinerja SDM. 
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Kode Kompetensi T.11 

Nama Kompetensi Pengelolaan aspek hukum dan peraturan 

Definisi Kemampuan untuk memahami dan menerapkan Undang-Undang dan 

peraturan yang terkait dengan perpajakan daerah dan peraturan 

lainnya (seperti keuangan, SDM, pengadaaan). 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pengetahuan dasar 

mengenai aspek 

hukum dan 

peraturan 

1. Memahami hukum, peraturan, dan kebijakan terkait 

dengan perpajakan daerah dan peraturan lainnya (seperti 

keuangan, SDM, pengadaaan). 

2. Memahami perlunya referensi pengelolaan aspek 

hukum dan peraturan-peraturan terkait dengan 

administrasi perpajakan daerah. 

2 Melakukan kegiatan 

pengelolaan hukum 

dan peraturan 

sederhana 

1. Memahami cara menggunakan hukum, peraturan, dan 

kebijakan untuk kebutuhan organisasi. 

2. Menerapkan Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan 

terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

3 Melakukan kegiatan 

pengelolaan hukum 

dan peraturan 

menengah 

1. Memantau Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan 

serta perubahannya yang secara strategis dapat 

berdampak kepada organisasi 

2. Mampu mengidentifikasi pendorong utama untuk 

Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan terkait pajak 

daerah dan lainnya yang relevan. 

4 Melakukan kegiatan 

pengelolaan hukum 

dan peraturan 

dengan 

kompleksitas cukup 

tinggi 

1. Menerapkan Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan 

saat ini untuk mengusulkan beberapa perbaikan dalam 

organisasi. 

2. Menjelaskan potensi dampak dari Undang-Undang dan 

peraturan yang ada terhadap organisasi dan memberi 

rekomendasi untuk mengantisipasi dampak tersebut.  

5 Melakukan kegiatan 

pengelolaan hukum 

dan peraturan 

1. Aktif terlibat sebagai narasumber dalam perumusan dan 

pengembangan rancangan peraturan. 

2. Mampu melakukan analisa tren terhadap peraturan. 
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dengan 

kompleksitas tinggi 

3. Dipandang sebagai pemimpin yang kredibel dan 

kompeten dalam memahami hukum dan peraturan 

Indonesia terkait dengan pajak daerah dan peraturan 

terkait lainnya. 

 

Kode Kompetensi T.12 

Nama Kompetensi Pengelolaan teknologi informasi 

Definisi Kemampuan dalam menerapkan metode, praktik, dan kebijakan 

terkait dengan perancangan, pengembangan dan penggunaan proses 

layanan dukungan TI yang dirancang untuk menjaga lingkungan 

fungsi TI secara efisien, efektif, dan aman, dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pemahaman dasar 

pengelolaan TI 

1. Memiliki pengetahuan konsep dasar TI. 

2. Memahami proses dan konsep manajemen layanan. 

3. Memahami konsep, teknik, dan praktik operasi help-

desk dan pemberian layanan. 

2 Melakukan kegiatan 

pengelolaan TI 

sederhana 

1. Menyediakan layanan dukungan help-desk TI. 

2. Mengumpulkan informasi dari pengguna untuk 

menentukan karakteristik masalah dan penyelesaiannya. 

3. Melakukan monitoring standar kinerja pelayanan (atau 

Service Level Agreement) dan eskalasi masalah. 

4. Melakukan evaluasi awal untuk masalah dan rute yang 

diperlukan. 

5. Memahami process requirements (misalnya keterlibatan 

manajemen layanan di awal proses). 

3 Melakukan kegiatan 

pengelolaan TI 

dengan 

kompleksitas 

menengah 

1. Memahami hubungan timbal balik dan saling 

ketergantungan antara proses manajemen layanan. 

2. Menginstal, mengonfigurasi, memecahkan masalah, dan 

mendukung perangkat lunak aplikasi. 

3. Menganalisis, mengevaluasi dan mendiagnosis masalah 

teknis dan mengusulkan solusi. 

4. Melakukan survei kepuasan pengguna. 



Human Resources and Change Management Manual 125 / 137 

4 Melakukan kegiatan 

pengelolaan TI 

dengan 

kompleksitas cukup 

tinggi 

1. Menerapkan dan mengelola layanan menggunakan 

prinsip dan metode berdasarkan standar umum atau 

praktik terbaik. 

2. Mengelola penyediaan layanan help-desk dan 

penyelesaian masalah. 

3. Menganalisis tren masalah dan membuat rekomendasi 

terkait dengan pengelolaan TI. 

4. Mengembangkan proses manajemen layanan dukungan 

TI dan penyusunan proses bisnisnya . 

5. Mengelola standar kinerja pelayanan (atau Service Level 

Agreement). 

6. Mengembangkan survei kepuasan pengguna. 

5 Melakukan kegiatan 

pengelolaan TI 

dengan 

kompleksitas tinggi 

1. Mengembangkan, mengimplementasikan dan 

mengelola standar kinerja pelayanan (atau Service Level 

Agreement). 

2. Mengembangkan standar, praktik, dan kebijakan 

manajemen layanan TI. 

3. Membangun dan memelihara jaringan layanan TI. 

4. Merekomendasikan perbaikan berkesinambungan 

dalam strategi dan proses manajemen layanan TI. 

5. Menyusun cetak biru pengembangan layanan dukungan 

TI. 

 

Kode Kompetensi T.13 

Nama Kompetensi Pengelolaan komunikasi dengan publik 

Definisi Kemampuan dalam mengelola komunikasi publik mulai dari 

perencanaan, penulisan, pengeditan hingga produksi dan penyebaran 

melalui berbagai media komunikasi. 

   

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki 

pengetahuan dasar 

komunikasi publik 

1. Memiliki pengetahuan prinsip-prinsip dan konsep dasar 

komunikasi publik. 

2. Memahami pentingnya referensi dalam komunikasi 

publik. 
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2 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

komunikasi publik 

sederhana 

1. Memahami penggunaan berbagai prosedur dan teknik 

rancang standar dalam komunikasi publik. 

2. Memahami program perangkat lunak komunikasi dan 

teknologi serta peralatan lain yang berlaku. 

3. Merancang materi komunikasi publik yang sederhana. 

3 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

komunikasi publik 

menengah 

1. Merancang program komunikasi publik dengan 

memanfaatkan konsep dan praktik komunikasi, desain, 

dan seni visual. 

2. Memahami harapan para pemangku kepentingan terkait 

dengan kebutuhan komunikasi. 

4 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

komunikasi publik 

dengan 

kompleksitas cukup 

tinggi 

1. Mengikuti perkembangan dan tren teknis saat ini yang 

terkait dengan bidang komunikasi publik (seperti sosial 

media dan web). 

2. Menggunakan berbagai proses, prosedur, dan teknik 

yang cukup kompleks dalam mengembangkan dan 

mengimplementasikan program komunikasi publik. 

3. Mengembangkan standar dan metode untuk komunikasi 

publik dengan mengedepankan teknologi informasi 

yang terkinikan.  

5 Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

komunikasi publik 

dengan 

kompleksitas tinggi  

1. Berinteraksi dengan pihak eksternal dalam menangani 

hal-hal terkait dengan komunikasi publik. 

2. Mengarahkan, mengembangkan, dan 

mengimplementasikan program komunikasi publik 

jangka pendek dan strategi jangka menengah dalam 

mendukung kebutuhan organisasi. 

3. Dilihat sebagai narasumber dalam hal komunikasi 

publik. 
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Lampiran 4 – Panduan Survei Change Commitment Level 

 

Survei Kesiapan Perubahan 

 

Apakah Anda Siap Untuk Berubah dengan Program XXX? 

 

Anda mengetahui bahwa Organisasi sedang mengimplementasikan program XXX. Karena ini 

akan memengaruhi cara kerja, kami ingin meminta pendapat Anda sehingga kekhawatiran 

Anda, jika ada, dapat diatasi. 

Kami sangat menghargai tanggapan jujur dari Anda terhadap hal-hal yang tercantum di bawah 

ini untuk memberi kami perspektif yang akurat tentang apa yang berjalan dengan baik dan 

apa yang perlu diubah. Tolong berikan reaksi pertama Anda dan jangan menghabiskan terlalu 

lama waktu untuk memikirkan setiap pertanyaan. Kami memperkirakan Anda akan 

membutuhkan waktu 20 menit untuk menyelesaikan kuesioner. 

 

Survei ini terdiri dari tiga bagian: 

a. Bagian 1 meminta Anda untuk memberikan informasi umum tentang Anda 

b. Bagian 2 memberikan kuesioner tentang persepsi Anda terhadap program XXX 

c. Bagian 3 memberi Anda kesempatan untuk memberikan pendapat tentang program 

XXX 

 

Untuk memastikan anonimitas: 

a. Kami tidak meminta nama Anda 

b. Tanggapan Anda akan langsung ditransfer ke pihak surveyor independen kami. 

 

Karena itu tolong berikan jawaban yang jujur. Tanggapan Anda akan membantu kami 

membantu Anda! 

 

Bagian 1 – Kuesioner demografis 
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Mohon berikan informasi terkait dibawah ini 

 

  Golongan     1   2   3   4 

Unit Kerja      aaa   bbb   ccc   Lainnya, sebutkan …   

 

Lama kerja                    sd 10   11-20   21-30   31-40   

Usia     21-30   31-40   41-50   diatas 51  

 

Pendidikan    SD   SMP   SMA   D3  S1   S2   S3  

 

 

 

Bagian 2 – Pertanyaan terkait Program XXX 

Instruksi: 

Di bawah ini tercantum pernyataan tentang program perubahan. Centang angka dalam skala 

yang sesuai dengan tingkat persetujuan Anda dengan pernyataan. 
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Contoh: 

Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Pegawai di organisasi mendukung 

Program XXX 
1 2 3 4 5 

 

 

Mohon direspons pernyataan dibawah ini: 

No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya pernah mendengar Program XXX 1 2 3 4 5 

2 
Saya nyaman untuk menjalankan peran 

baru setelah implementasi Program XXX 
1 2 3 4 5 

3 
Saya merasa pejabat senior di organisasi 

mendukung Program XXX 
1 2 3 4 5 

4 
Saya khawatir saya tidak memiliki 

keahlian yang memadai di Program XXX 
1 2 3 4 5 

5 

Saya memiliki pengetahuan komputer 

yang memadai untuk belajar sistem TI 

yang baru 

1 2 3 4 5 

6 Saya tahu Program XXX dan fitur-fiturnya 1 2 3 4 5 

7 
Saya nyaman untuk menjalankan tugas 

baru dengan Program XXX 
1 2 3 4 5 

8 

Saya merasa saya tidak akan memiliki 

peran lagi di pekerjaan dalam 

implementasi Program XXX 

1 2 3 4 5 

9 

Saya yakin saya akan dapat mudah belajar 

kemampuan baru untuk bekerja dalam 

Program XXX 

1 2 3 4 5 
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No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

10 

Saya ingat dengan jelas program 

komunikasi yang dijalankan terkait dengan 

Program XXX 

1 2 3 4 5 

11 

Saya khawatir bila saya akan pindah ke 

kantor yang baru setelah implementasi 

Program XXX 

1 2 3 4 5 

12 
Manfaat Program XXX masih belum 

dikomunikasikan secara jelas kepada saya 
1 2 3 4 5 

13 
Beban kerja saya akan bertambah drastis 

setelah implementasi Program XXX 
1 2 3 4 5 

14 
Unit-unit lain tidak bekerja sama dalam 

mengimplementasikan Program XXX 
1 2 3 4 5 

15 

Organisasi telah melakukan perencanaan 

program pelatihan dan keterampilan yang 

memadai untuk membantu saya bekerja di 

Program XXX 

1 2 3 4 5 

16 
Kekhawatiran saya mengenai Program 

XXX telah terjawab 
1 2 3 4 5 

17 

Saya merasa organisasi akan memberikan 

saya program pelatihan untuk 

memampukan saya bekerja setelah 

implementasi Program XXX 

1 2 3 4 5 

18 

Bila saya membutuhkan informasi 

mengenai Program XXX saya tidak tahu 

kemana saya harus bertanya 

1 2 3 4 5 

19 

Setelah implementasi Program XXX saya 

akan memiliki kontrol yang kurang 

terhadap pekerjaan saya 

1 2 3 4 5 

20 
Saya melihat Program XXX telah dikelola 

dengan baik 
1 2 3 4 5 
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No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

21 
Saya lebih sering mendengar Program 

XXX dari orang lain 
1 2 3 4 5 

22 
Saya belum pernah bekerja dengan 

komputer 
1 2 3 4 5 

23 

Saya mempunyai gambaran jelas dengan 

pekerjaan saya setelah implementasi 

Program XXX 

1 2 3 4 5 

24 
Pekerjaan saya akan menjadi kurang 

menarik dengan adanya Program XXX 
1 2 3 4 5 

25 

Pemimpin di organisasi memberikan 

keyakinan memadai tentang Program 

XXX 

1 2 3 4 5 

 

 

Bagian 3 – Opini Anda 

Tiga hal apa yang menurut Anda dapat membantu keberhasilan implementasi Program 

XXX? 

1. ________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 
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Lampiran 5 – Ilustrasi Silabus Program Pelatihan 

KERANGKA ACUAN PROGRAM DIKLAT 

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI  

PENILAIAN PROPERTI  

 

1.        Diskripsi Singkat Program Diklat 

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan 

dan ketrampilan teknis dalam penilaian properti secara benar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

2.        Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan 

mampu: 

1.  Menggunakan kaidah analisis penggunaan tertinggi dan terbaik; 

2.  Menggunakan konsep land residual; 

3.  Menggunakan kaidah metode land development; 

4.  Menggunakan Pengantar Ekonometrika; 

5.  Menggunakan Metode Model Ekonometrika Untuk Penilaian; 

6.  Menggunakan kaidah konsep quality rating; 

7.  Menggunakan kaidah penilaian Massal; 

8.  Menggunakan kaidah analisis biaya bangunan; 

9.  Menggunakan kaidah penilaian dalam rangka sewa; 

10. Menggunakan kaidah manajemen dan investasi properti; 

11. Menggunakan kaidah penilaian dalam rangka KSP dan BGS/BSG; dan 

12. Menggunakan kaidah review Laporan Penilaian. 

 

3.        Kompetensi Dasar 

1.  Menggunakan kaidah analisis penggunaan tertinggi dan terbaik sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

1.1. Menggunakan analisis faktor-faktor di pasar properti untuk analisis pasar; 

1.2. Menggunakan analisis faktor-faktor legal pada properti; 

1.3. Menggunakan analisis faktor-faktor fisik pada properti; 

1.4. Menggunakan analisis faktor-faktor finansial pada properti; 

1.5. Menggunakan analisis faktor-faktor produktifitas pada properti; 

1.6. Menggunakan jenis analisis HBU; dan 

1.7. Menggunakan faktor-faktor dalam laporan analisis HBU. 
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2.  Menggunakan kaidah konsep land resiual dengan baik sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2.1. Memahami konsep metode land residual dalam penilaian properti; 

2.2. Memahami  tahapan metode Land Residual dalam penilaian properti; dan 

2.3. Menggunakan metode land residual pada beberapa kasus. 

 

3. Menggunakan kaidah metode land development dengan baik sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

3.1.  Memahami pengertian dan batasan metode land development; 

3.2.  Memahami tahapan dalam metode land development; dan 

3.3.  Menggunakan metode land development pada beberapa kasus. 

 

4. Memahami pengantar Ekonometrika dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku 

4.1.   Memahami prinsip ekonometrika; 

4.2.   Memahami      prosedur   perumusan   masalah,   penyusunan   hipotesis, 

pengukuran dan pengumpulan data; dan 

4.3.  Memahami  pemilihan  bentuk  hubungan  antar  variabel  dan  pengujian 

hipotesis. 

 

5. Menggunakan Metode Model Ekonometrika untuk penilaian dengan baik sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

5.1. Menggunakan model ekonometrika untuk melakukan penaksiran data time 

series; dan 

5.2. Menggunakan model ekonometrika untuk melakukan penaksiran data cross 

section. 

 

6. Menggunakan kaidah metode quality rating dengan baik sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

6.1. Memahami pengertian dan batasan quality rating; 

6.2. Memahami tahapan metode quality rating; dan 

6.3. Menggunakan metode quality rating pada beberapa kasus. 

 

7. Menggunakan  kaidah  penilaian  massal dengan  baik  sesuai  ketentuan  yang berlaku. 

5.1. Memahami konsep batas imajiner nilai tanah pada kawasan; 

5.2. Menggunakan tabulasi dan ploting data pasar; dan 

5.3. Menggunakan penentuan nilai tanah pada masing-masing zona nilai. 
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8.  menggunakan kaidah analisis biaya bangunan dengan baik sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

6.1. Menggunakan konsep pengertian dan definisi biaya bangunan; 

6.2. Menggunakan analisis biaya bangunan; dan 

6.3. Menggunakan metode estimasi harga pasti. 

 

9.  menggunakan prinsip penilaian dalam  rangka sewa dengan baik sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

9.1. Menggunakan konsep penilaian sewa menggunakan formula tarif sewa; dan 

9.2. Menggunakan konsep penilaian sewa menggunakan tarif sewa pasar. 

 

 

10. menggunakan  kaidah manajemen dan  investasi  properti  dengan  baik  sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

10.1. Menggunakan konsep manajemen properti; 

10.2. Menggunakan konsep Properti Agency; 

10.3. Menggunakan prinsip investasi properti; 

10.4. Menggunakan langkah-langkah dalam investasi properti; dan 

10.5. Menggunakan kaidah managemen dan investasi properti. 

 

11. menggunakan kaidah penilaian dalam rangka kerja sama pemanfaatan dan Bangun 

Guna Serah/Bangun Serah Guna dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. 

11.1.  Memahami  pengertian  dan  tujuan  penilaian  dalam  rangka  Kerja sama 

Pemanfaatan; 



Human Resources and Change Management Manual 135 / 137 

11.2.  Menggunakan analisis proyeksi rugi laba dan arus kas; 

11.3.  Menggunakan analisis kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; 

11.4.  Menggunakan analisis indikator keuangan; dan 

11.5.  Menggunakan penilaian Kerja sama Pemanfaatan pada beberapa kasus. 

 

12. menggunakan kaidah review laporan penilaian 

12.1.  Menggunakan prinsip laporan penilaian; 

12.2. Menggunakan prinsip analisis dan  review terhadap administrasi 

laporan penilaian; 

12.3. Menggunakan prinsip analisis dan review terhadap metode dan prosedur 

Penilaian; dan 

12.4.  Menggunakan review laporan penilaian yang lengkap. 

 

4.        Lama Diklat Efektif 

 

❖  Mata Diklat Pokok : 78 Jamlat 

❖  Mata Diklat Penunjang : - Jamlat 

❖  Ceramah : 6 Jamlat 

-     Current Issue : 2 Jamlat 

-     Integritas dan Anti Korupsi : 2 Jamlat 

-     Pimpinan : 2 Jamlat 

❖  PKL/Observasi/Studi Kasus 

✓  Lapangan 

✓  Penulisan/Penyusunan laporan 

✓  Presentasi 

: 48 

24 

16 

8 

Jamlat 

Jamlat 

Jamlat 

Jamlat 
❖  Mental Fisik Disiplin (MFD) : - Jamlat 

❖  Outbond : - Jamlat 

Total : 132 Jamlat 

 : 19 Hari 

❖  Ujian 

- Ujian Tertulis 

- Ujian Praktik 

: 

: 

: 

 

1080 

60 

Menit 

Menit 

Menit Total : 840 Menit 

 

5.        Daftar Mata Diklat 

a.  Mata Diklat Pokok 



Human Resources and Change Management Manual 136 / 137 

1. Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik : 6 Jamlat 

2. Metode Land Residual : 4 Jamlat 

3. Metode Land Development : 4 Jamlat 

4. Pengantar Ekonometrika : 8 Jamlat 

5. Metode Model Ekonometrika untuk Penilaian : 6 Jamlat 

6. Metode Quality Rating : 6 Jamlat 

7. Penilaian Massal : 6 Jamlat 

8. Analisis Biaya Bangunan : 10 Jamlat 

9. Penilaian Dalam Rangka Sewa : 8 Jamlat 

10. Manajemen Dan Investasi Properti : 6 Jamlat 

11. Penilaian Dalam Rangka Kerja sama Pemanfaatan 

dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna 

 

: 

 

10 

 

Jamlat 

12. Review Laporan Penilaian : 4 Jamlat 

 Total Jamlat : 84 Jamlat 

 

6. Jenjang Diklat 

DTSS Penilaian Properti Lanjutan  ini merupakan diklat Menengah 

 

7. Persyaratan Peserta 

1. PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

2. Pangkat/ Golongan Minimal Pengatur (II/c) 

3. Pendidikan formal (Minimum): Diploma III 

4. Usia Maksimum 45 tahun. 

 

8. Kualifikasi Pengajar 

1. Kualifikasi Pengajar Umum 

2. Kualifikasi Pengajar Khusus 

1.  Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu 

khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan 

2.  Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan 

kepada peserta atau telah mengikuti 

TOT 

3.  Mempunyai pengalaman mengajar 
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4.  Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan atau Pimpinan DJKN. 

 

9. Bentuk Evaluasi 

 

a. Evaluasi Peserta                                  :  Ada 

- Catatan Evaluasi Teori        :  Ujian per mata diklat @90 menit 

- Catatan Evaluasi Praktek    :  PKL/Observasi/Studi Lapangan 

b. Evaluasi Pengajar                               :  Ada 

Catatan 

c. Evaluasi Penyelenggaraan 

Catatan                                  : Ada 

 

10. Akomodasi 

a. Asrama                                                  :  Ada 

Catatan                                  : 

 

a. Konsumsi                                              :  Ada 

Catatan                                  : 

 

 

 

Disahkan di  xxx (lokasi) 

xxx (tanggal/bulan/tahun) 

Kepala Pusdiklat 

 

 

 

 

 

 

xxx (Nama) 

NIP xxx 

 

mailto:@90

