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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan 

salah satunya adalah mengatur mekanisme Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah yang kemudian diperjelas dan diatur melalui PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil 

Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, digunakan oleh Pemda sebagai dasar hukum 

melakukan perombakan (reorganisasi) besar-besaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017. Reorganisasi untuk semua OPD 

tersebut menghasilkan tipologi OPD yang terdiri dari 2 jenis OPD yaitu OPD penyelenggara 

urusan pemerintahan atau teknis berbentuk Dinas dan OPD dengan Fungsi Staf, Fungsi 

Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berbentuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Badan.  

Kemudian setelah itu, diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang 

mengatur fungsi pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri 

untuk Perangkat Daerah provinsi dan oleh Gubernur untuk perangkat daerah kabupaten dan 

kota. Kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah meliputi struktur 

organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi, yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 

satu tahun anggaran. Adapun pembinaan penataan perangkat daerah dalam struktur organisasi 

meliputi hal mengenai besaran OPD, susunan perangkat daerah, perumpunan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, tugas dan fungsi perangkat daerah dan tata kerja 

perangkat daerah. Pembinaan penataan perangkat daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi, 

konsultasi, penilaian dan penghargaan.  

Kegiatan pembinaan dalam bentuk penilaian merupakan kegiatan penilaian terhadap 

tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan 

suatu organisasi yang meliputi, perencanaan; monitoring dan pengendalian; penjaminan mutu 

layanan; standar operasional prosedur (SOP); pendidikan dan pelatihan; analisis kebijakan 

dan pemecahan masalah; manajemen sumber daya yang terukur; manajemen resiko; 

pengukuran kinerja; pengembangan inovasi layanan; dan budaya organisasi. Salah satu 

kegiatan yang diamanatkan dalam pasal 13 Permendagri 99 Tahun 2018 adalah kegiatan 
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penilaian terhadap pelaksanaan tata laksana (proses bisnis) OPD di Pemda dan juga 

termasuk OPD pengelola perpajakan daerah. Dengan terbitnya buku manual proses bisnis 

pengelolaan perpajakan daerah ini dapat digunakan oleh instansi pembina OPD dalam 

melakukan tugas dan fungsinya.  

Pada saat ini Kemenpan RB mendorong semua instansi untuk melakukan Reformasi 

Birokrasi yang merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi 

pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil 

negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik. 

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk 

mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang 

digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang 

berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain 

akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit 

organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang 

dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Perancangan peta proses bisnis merupakan langkah awal bagi suatu organisasi atau 

lembaga dalam melakukan tata laksana di lingkungannya. Proses tersebut dilakukan dengan 

terlebih dahulu memetakan proses-proses yang ada di suatu organisasi atau lembaga. 

Pemetaan proses adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi, 

yang memperlihatkan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga 

menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas/eksplisit. 

Perancangan peta proses bisnis berarti mendefinisikan fungsi-fungsi bisnis yang ada 

dalam rantai proses yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap 

keadaan organisasi baik yang akan datang maupun saat ini. Tidak jarang organisasi ataupun 

institusi/lembaga melakukan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) di 

lingkungannya tanpa terlebih dahulu memetakan proses bisnis. Walaupun hal tersebut tidak 

memberikan dampak buruk yang signifikan bagi organisasi atau institusi/lembaga, namun 

akan jauh lebih baik jika SOP disusun berdasarkan hasil pemetaan bisnis proses organisasi 

atau lembaga. 

Melalui dokumen ini akan menjelaskan mengenai pemetaan dan contoh proses bisnis 

terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang modern. Dokumen ini hanya akan membahas 

terbatas pada pemetaan proses utama perpajakan daerah pada gambaran alur tingkat 

proses, sub-proses, relasi dan lintas fungsi (tidak dijabarkan lebih mendalam ke penjabaran 

SOP/instruksi kerja). 
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1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penyusunan buku manual ini adalah untuk memberikan panduan khususnya 

bagi OPD administrasi Perpajakan Daerah dalam mengidentifikasikan, menyusun, 

mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi proses kerjanya 

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting 

organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau 

database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan 

seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi 

dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis 

organisasi. 

Manfaat yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memberikan masukan kepada 

instansi pembina perangkat daerah dan khususnya kepada OPD pengelola perpajakan 

daerah dalam penyusunan proses bisnis (tata laksana) semua tugas dan fungsi dalam 

pengelolaan administrasi perpajakan: Hal tersebut juga bermanfaat  dalam menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja 

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 

bagi pemangku kepentingan. Adapun manfaat-manfaat penyusunan proses bisnis tersebut 

antara lain adalah: 

1. Ketertiban penyelenggaraan administrasi Perpajakan Daerah; 

2. Peningkatan kualitas pelayanan; 

3. Peningkatan kredibilitas penyelenggaraan administrasi Perpajakan Daerah; 

4. Terdapat standar cara yang digunakan aparatur menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya; 

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; 

6. Menciptakan ukuran standar kinerja memudahkan dalam mengendalikan dan 

mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan; 

7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat; 

8. Validasi informasi kepada masyarakat; 

9. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan 

10. Menjadi dasar pengembangan sistem aplikasi. 

 

1.3. Referensi Regulasi  

Referensi regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen ini diantaranya: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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3. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan 

Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 

.  
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BAB II 

PROSES BISNIS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 
 

 

Proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi 

keluaran/output tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada “bagaimana” 

pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus 

pada aspek “apa”. Suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja 

lintas waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan 

input dan output. Jadi proses bisnis menggambarkan bagaimana suatu organisasi melakukan 

pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang berharga berdasarkan input yang 

diterimanya. 

Proses bisnis mempunyai perspektif yang lebih luas jika dibandingkan dengan SOP. 

Proses bisnis berada setingkat di atas SOP dalam tataran manajemen proses. Orientasi 

proses bisnis adalah bagaimana mengantarkan sebuah business value agar bisa dinikmati 

oleh pihak terkait terutama pengguna. Aktivitas pada proses bisnis sering melibatkan antar 

bagian dalam sebuah organisasi. Kolaborasi lintas fungsional sangat dituntut agar operasional 

proses bisnis dapat berlangsung dengan baik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

(PermenPAN-RB 19/2018), dalam penyusunan peta proses bisnis, dapat menggunakan dua 

jenis metode penggambaran yaitu: (1) berdasarkan level atau tingkatan (level 0, level 1, level 

2, dan selanjutnya), dan (2) berdasarkan jenis gambar peta (peta proses, sub-proses, relasi 

dan lintas fungsi). Pada dokumen manual ini akan diberikan contoh penggambaran proses 

bisnis pengelolaan perpajakan daerah dengan menggunakan metode kedua (berdasarkan 

jenis gambar peta).  

Berdasarkan PermenPAN-RB tersebut, dalam penyusunan peta proses bisnis dengan 

menggunakan jenis gambar peta terbagi menjadi empat jenis peta proses bisnis yaitu (1) Peta 

Proses, (2) Peta Sub-Proses, (3) Peta Relasi, dan (4) Peta Lintas Fungsi. Adapun tahapan-

tahapannya antara lain:  

1. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, 

misi dan tujuan instansi pemerintah; 

2. Analisis sasaran strategis dalam rencana strategis (Renstra) dan dijabarkan menjadi daftar 

kegiatan;  

3. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis; 

4. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub-proses; 
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5. Setiap peta sub-proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) 

yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; 

6. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan 

(relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap 

sub-proses yang ada; 

7. Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian 

siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, 

dan mutu baku;   

Untuk penyusunan tiap-tiap jenis peta dan contoh penggambarannya dapat dilihat pada 

bagian dibawah ini. 

2.1 Peta Proses 

Beberapa tahapan dalam penyusunan peta proses antara lain: 

1. Identifikasi peta proses:  

a. Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. 

Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti/utama yang 

berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan 

pelanggan (customer) atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan 

fungsi utama organisasi; 

b. Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung 

yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan 

pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;  

c. Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan 

persyaratan standar yang diadopsi;  

d. Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi 

perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam 

menjalankan misi dan visinya; 

Pada dokumen manual ini, yang akan diberikan penjelasan penyusunan peta gambar 

proses bisnisnya hanya untuk proses inti/utama saja; 

2. Identifikasi pemilik proses dimana pemilik proses yang dimaksud adalah unit 

organisasi yang terlibat di dalamnya; 

3. Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output-Customer 

(SiPoC); 

4. Finalisasi Peta Proses. 

Contoh peta proses untuk proses bisnis pengelolaan perpajakan daerah dapat dilihat 

pada gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1 - Contoh Peta Proses Bisnis Pengelolaan Pajak Daerah 
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Untuk keterangan gambar dari contoh peta proses bisnis pengelolaan pajak daerah 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini 

 
Tabel 1 - Daftar Keterangan Contoh Peta Proses Bisnis Pengelolaan Pajak Daerah 

1. Data WP/Objek Pajak berdasarkan hasil pendaftaran yang telah diproses oleh 
proses bisnis DFT, disampaikan kepada proses bisnis DAT 

2a. Proses bisnis DAT melakukan verifikasi terhadap data WP/objek pajak yang 
disampaikan oleh proses bisnis DFT 

2b. Apabila ada data/objek pajak yang butuh dilakukan proses penilaian, proses bisnis 
DAT, dapat meminta proses bisnis NIL untuk melakukan penilaian 

2c. Apabila terdapat perubahan data WP/objek pajak disampaikan kepada proses bisnis 
PNG sebagai bahan penatausahaan piutang pajak 

3a. Proses Bisnis NIL melakukan pemutakhiran nilai objek berdasarkan permintaan dari 
proses bisnis DAT  

3b. Pemutakhiran nilai disampaikan kepada proses bisnis PNT dalam rangka penetapan 
pajak terutang 

4a. Hasil Penetapan (Surat Pemberitahuan/Surat Keputusan/Peraturan) Pajak Daerah 
disampaikan kepada Proses bisnis PLY 

4b. Peraturan terkait pengelolaan piutang disampaikan kepada proses bisnis PNG 

5a. Laporan Pembayaran dari hasil proses bisnis PLY disampaikan kepada proses 
bisnis PWS sebagai bahan pengawasan dan dasar penagihan 

5b. Permohonan Perubahan data WP/objek pajak disampaikan proses bisnis PLY 
kepada proses bisnis DAT untuk diproses 

5c. Permohonan keberatan/pengurangan pajak dari WP disampaikan proses bisnis PLY 
kepada proses bisnis KEB untuk diproses 

6a. Hasil penagihan pajak oleh proses bisnis PWS disampaikan kepada proses bisnis 
PNG sebagai bahan penatausahaan piutang pajak 

6b. Hasil pengawasan yang dilakukan proses bisnis PWS disampaikan kepada proses 
bisnis PLY sebagai bahan penyuluhan kepada WP/masyarakat 

6c. Hasil Pengawasan yang dilakukan proses bisnis PWS disampaikan kepada proses 
bisnis PMR apabila dibutuhkan tindakan pemeriksaan pajak 

7a. Hasil Pemeriksaan oleh proses bisnis PMR disampaikan kepada proses bisnis PWS 
apabila dibutuhkan tindakan penagihan  

7b. Hasil Pemeriksaan oleh proses bisnis PMR disampaikan kepada proses bisnis PNT 
apabila akan dilakukan perubahan penetapan pajak/ditindaklanjuti dengan 
pembuatan surat keputusan terkait pajak 

7c. Hasil Pemeriksaan oleh proses bisnis PMR disampaikan kepada proses bisnis KEB 
apabila dibutuhkan tindakan penyidikan 

8a. Hasil penyidikan oleh proses bisnis KEB disampaikan kepada proses bisnis PWS 
apabila dibutuhkan tindakan penegakan sanksi 

8b. Keputusan keberatan/pengurangan pajak disampaikan oleh proses bisnis KEB 
kepada proses bisnis PNG sebagai bahan penatausahaan piutang 

8c.  Keputusan keberatan/pengurangan pajak disampaikan oleh proses bisnis KEB 
kepada proses bisnis PNT apabila dibutuhkan perubahan penetapan/surat 
keputusan perpajakan 

9a. Data piutang disampaikan oleh proses bisnis PNG kepada proses bisnis PWS untuk 
dilakukan penagihan 

9b. Data piutang khususnya terkait piutang yang dihapus disampaikan proses bisnis 
PNG kepada proses bisnis PNT untuk dibuatkan dasar penetapan penghapusannya 

10a. Semua data dan informasi dari kesembilan proses bisnis tersebut disampaikan 
kepada proses bisnis PDS 
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10b. Proses bisnis PDS melakukan pengolahan dan analisis berdasarkan data yang 
disampaikan oleh kesembilan proses bisnis lainnya dan hasilnya disampaikan 
kepada proses bisnis yang membutuhkan  

10c. Proses bisnis PDS melakukan pengembangan sistem administrasi perpajakan 
berdasarkan permintaan dari proses bisnis lain yang membutuhkan pengembangan 
sistem administrasinya 

10d. Proses bisnis PDS melakukan pengolahan data yang menghasilkan profiling wajib 
pajak dan disampaikan kepada proses bisnis DAT sebagai bahan proses 
intensifikasi/ekstensifikasi 

10e. Proses bisnis PDS melakukan pengolahan data yang menghasilkan perencanaan 
target penerimaan pajak daerah dan disampaikan kepada proses bisnis DAT 
sebagai bahan proses intensifikasi/ekstensifikasi 

10f. Proses bisnis PDS melakukan pengolahan data yang menghasilkan bahan 
pengembangan potensi dan basis pajak, kemudian disampaikan kepada proses 
bisnis DAT sebagai bahan proses intensifikasi/ekstensifikasi 

10.g  Bahan pengembangan potensi dan basis pajak yang dihasilkan oleh proses bisnis 
PDS disampaikan kepada proses bisnis NIL apabila dibutuhkan kegiatan penilaian 

11. Pihak lain (BPN, PPAT, PLN, DJP, Unit lain) yang mempunyai data terkait pajak 
daerah menyampaikan data tersebut kepada proses bisnis DAT 

12. Hasil pengolahan data potensi oleh proses bisnis PDS disampaikan kepada TAPD 
sebagai bahan penyusunan target pendapatan dalam APBD 

13. Hasil pengolahan rencana penerimaan pajak oleh proses bisnis PDS disampaikan 
kepada DPRD sebagai bahan penyusunan target pendapatan dalam APBD 

14a. Proses bisnis PLY memberikan penyuluhan perpajakan kepada WP/masyarakat 

14b. Proses bisnis PLY memberikan pelayanan terkait permohonan WP/masyarakat 

15. Bank memberikan pelayanan pembayaran pajak melalui proses bisnis PLY 

 
Dalam pengelolaan perpajakan daerah modern, salah satu ciri khasnya adalah 

proses bisnis yang sederhana, simpel serta penggunaan data yang komprehensif dalam 

setiap tahapan proses bisnisnya. Dari contoh proses bisnis untuk pengelolaan pajak 

daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1, terdapat 10 jenis proses bisnis utama 

yang terdiri dari: 

1. Pendaftaran (DFT) 

2. Pendataan, Ekstensifikasi dan Intensifikasi (DAT) 

3. Penilaian (NIL) 

4. Penetapan dan Peraturan Perpajakan (PNT) 

5. Pelayanan dan Penyuluhan (PLY) 

6. Pengawasan, Penagihan dan Penegakan Sanksi (PWS) 

7. Pemeriksaan dan Banding (PMR) 

8. Keberatan, Pengurangan dan Penyidikan (KEB) 

9. Pengelolaan Piutang (PNG) 

10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDS) 

Dari kesepuluh proses bisnis tersebut, proses bisnis nomor sepuluh (PDS) merupakan 

ciri dalam pengelolaan perpajakan daerah modern. Dalam proses bisnis tersebut akan 

melakukan pengumpulan data dari kesembilan proses bisnis yang lain, lalu melakukan 
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analisis data dan informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh proses bisnis yang 

lain pula. Dalam bisnis PDS juga melakukan pengembangan sistem informasi apabila 

diperlukan oleh proses bisnis lainnya. Selain itu proses bisnis PDS juga melakukan 

analisis data dan informasi yang dapat menghasilkan data dan informasi perpajakan 

antara lain laporan profiling Wajib Pajak, data feeding WP, tingkat kepatuhan WP, 

perencanaan target penerimaan pajak daerah, serta laporan pengembangan potensi 

dan basis pajak.  

2.2 Peta Sub-Proses 

Beberapa tahapan dalam penyusunan peta sub-proses antara lain: 

1. Identifikasi Peta Sub-Proses 

a. Identifikasi peta sub-proses dapat dilakukan melalui brainstorming dengan para 

pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses 

lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya 

sesuai kebutuhan; 

b. Melakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas pekerjaan yang 

dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub-business process. Apabila ada 

pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum, maka dilakukan revisi dan 

melengkapi sub-proses yang sudah dilakukan sebelumnya; 

2. Identifikasi pemilik sub-proses dimana pemilik sub-proses yang dimaksud adalah unit 

organisasi yang terlibat di dalamnya; 

3. Gambar peta sub-proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output-Customer 

(SiPoC); 

4. Melakukan finalisasi peta sub-proses dan hubungannya dengan proses-proses 

lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya. 

 

Berikut ini merupakan contoh peta sub-proses untuk proses bisnis pengelolaan pajak 

daerah. 

 

1. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Pendaftaran 

Pada Proses Bisnis pendaftaran terdapat 4 jenis subproses yaitu: 

1. Pendaftaran awal WP 

2. Perubahan data 

3. Penambahan Objek 

4. Penonaktifan/penghapusan data 

Adapun contoh peta subproses bisnis pendaftaran dapat dilihat pada gambar 2 

dibawah ini 
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Gambar 2 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pendaftaran 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis pendaftaran dapat 

dilihat pada tabel 2 dibawah ini  

 

Tabel 2 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pendaftaran 

1a. Data awal WP berdasarkan hasil pendaftaran disampaikan kepada proses 
bisnis DAT untuk dilakukan verifikasi 

1b. Data awal WP disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan 
pengolahan dan analisis 

2a. Perubahan data WP/objek pajak disampaikan kepada proses bisnis DAT 
untuk dilakukan verifikasi 

2b.  Perubahan data WP/objek pajak disampaikan kepada proses bisnis PDS 
untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

3a. Penambahan data objek pajak disampaikan kepada proses bisnis DAT untuk 
dilakukan verifikasi 

3b.  Penambahan data objek pajak disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk 
dilakukan pengolahan dan analisis 

4a.  Penghapusan data objek pajak disampaikan kepada proses bisnis DAT untuk 
dilakukan verifikasi 

4b. Penghapusan data objek pajak disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk 
dilakukan pengolahan dan analisis 

 

2. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Pendataan, Ekstensifikasi dan Intensifikasi 

Pada Proses Bisnis Pendataan, Ekstensifikasi dan Intensifikasi terdapat 4 jenis 

subproses yaitu: 

1. Pengumpulan dan Pemutakhiran Data 

2. Verifikasi data 

3. Himbauan Pendaftaran 
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Gambar 3 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pendataan, Ekstensifikasi dan 
Intensifikasi 

4. Pendataan Lapangan Masif/Fiskal Kadaster 

Adapun contoh peta subproses bisnis Pendataan, Ekstensifikasi dan Intensifikasi 

dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis Pendataan, 

Ekstensifikasi dan Intensifikasi dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pendataan, 

Ekstensifikasi dan Intensifikasi 

1a. Hasil Pengumpulan dan pemutakhiran data disampaikan kepada proses 
bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

1b. Hasil Pengumpulan dan pemutakhiran data disampaikan kepada proses 
bisnis PNT sebagai dasar penetapan atau perubahan penetapan/keputusan 
terkait pajak daerah 

1c. Permintaan penilaian dalam rangka pemutakhiran data kepada proses bisnis 
NIL 

2a. Hasil verifikasi data berdasarkan permintaan proses bisnis DFT disampaikan 
kepada proses bisnis DFT 

2b. Hasil verifikasi data disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan 
pengolahan dan analisis 

2c Hasil verifikasi data disampaikan kepada proses bisnis PNG apabila terdapat 
permintaan verifikasi data terkait pemutakhiran data piutang dan proses 
penghapusan piutang 

3a. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, apabila terdapat subjek/objek 
pajak yang seharusnya menjadi WP, diproses himbauan pendaftaran untuk 
kemudian disampaikan kepada proses bisnis DFT  sebagai pemberitahuan 
awal 

3b. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, apabila terdapat subjek/objek 
pajak yang seharusnya menjadi WP, diproses himbauan pendaftaran untuk 
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Gambar 4 - Contoh Peta Subproses Bisnis Penilaian 

kemudian disampaikan kepada proses bisnis PLY agar dilakukan 
penyuluhan kepada calon WP tersebut 

4a. Hasil fiskal kadaster disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan 
pengolahan dan analisis 

4b. Hasil fiskal kadaster disampaikan kepada proses bisnis PNT sebagai dasar 
penetapan atau perubahan penetapan/keputusan terkait pajak daerah 

 

3. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Penilaian 

Pada Proses Bisnis Penilaian terdapat 3 jenis subproses yaitu: 

1. Penilaian Massal 

2. Penilaian Individu 

3. Penilaian objek non PBB P2 

 

Adapun contoh peta subproses bisnis Penilaian dapat dilihat pada gambar 4 dibawah 

ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis Penilaian dapat dilihat 

pada tabel 4 dibawah ini 

 

Tabel 4 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Penilaian 

1a. Hasil penilaian massal disampaikan kepada proses bisnis DAT dalam rangka 
pemutakhiran data objek pajak 

1b. Hasil penilaian massal disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk 
dilakukan pengolahan dan analisis 

1c. Hasil penilaian massal disampaikan kepada proses bisnis PNT sebagai dasar 
penetapan atau perubahan penetapan/keputusan terkait pajak daerah 
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Gambar 5 - Contoh Peta Subproses Bisnis Penilaian 

2a. Hasil penilaian individu disampaikan kepada proses bisnis DAT dalam rangka 
pemutakhiran data objek pajak 

2b. Hasil penilaian individu disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk 
dilakukan pengolahan dan analisis 

2c. Hasil penilaian individu disampaikan kepada proses bisnis PNT sebagai 
dasar penetapan atau perubahan penetapan/keputusan terkait pajak daerah 

3a. Hasil penilaian objek pajak non PBB P2 disampaikan kepada proses bisnis 
DAT dalam rangka pemutakhiran data objek pajak 

3b. Hasil penilaian objek pajak non PBB P2 disampaikan kepada proses bisnis 
PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

3c. Hasil penilaian objek pajak non PBB P2 disampaikan kepada proses bisnis 
PNT sebagai dasar penetapan atau perubahan penetapan/keputusan terkait 
pajak daerah 

 

4. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Penetapan dan Peraturan Perpajakan 

Pada Proses Bisnis Penetapan dan Peraturan Perpajakan terdapat 4 jenis subproses 

yaitu: 

1. Analisis dan Simulasi Penetapan 

2. Penerbitan Surat Penetapan/Keputusan 

3. Verifikasi SPTPD 

4. Penyusunan Regulasi Perpajakan 

Adapun contoh peta subproses bisnis Penetapan dan Peraturan Perpajakan dapat 

dilihat pada gambar 5 dibawah ini 
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Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis Penetapan dan 

Peraturan Perpajakan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini 

 
Tabel 5 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Penetapan dan 

Peraturan Perpajakan 

1 Hasil analisis dan simulasi penetapan disampaikan kepada proses bisnis 
PDS untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut 

2a. Hasil penetapan (surat pemberitahuan/surat keputusan) disampaikan 
kepada proses bisnis PLY untuk disampaikan kepada wajib pajak 

2b. Hasil penetapan (surat pemberitahuan/surat keputusan) disampaikan 
kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

3a. Hasil verifikasi SPTPD disampaikan kepada proses bisnis PMR apabila 
dibutuhkan proses pemeriksaan lebih lanjut 

3b.  Hasil verifikasi SPTPD disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk 
dilakukan pengolahan dan analisis 

4a. Hasil penyusunan regulasi terkait piutang disampaikan kepada proses bisnis 
PNG sebagai dasar hukum pengelolaan piutang 

4b. Hasil penyusunan regulasi untuk seluruh proses bisnis disampaikan proses 
bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

4c.  Hasil penyusunan regulasi terkait penilaian disampaikan kepada proses 
bisnis PNG sebagai dasar hukum pelaksanaan penilaian 

4d.  Hasil penyusunan regulasi terkait pemeriksaan pajak daerah disampaikan 
kepada proses bisnis PMR sebagai dasar hukum pelaksanan pemeriksaan.  

4e. Hasil penyusunan regulasi terkait pelayanan dan penyuluhan pajak daerah 
disampaikan kepada proses bisnis PLY sebagai dasar hukum pelaksanan 
pelayanan dan penyuluhan. 

4f. Hasil penyusunan regulasi terkait pendataan, ekstensifikasi dan intensifikasi 
disampaikan kepada proses bisnis DAT sebagai dasar hukum pelaksanan 
pendataan, ekstensifikasi dan intensifikasi 

4g.  Hasil penyusunan regulasi terkait pengawasan, penagihan dan penegakan 
sanksi disampaikan kepada proses bisnis PWS sebagai dasar hukum 
pelaksanan pengawasan, penagihan dan penegakan sanksi 

4h.  Hasil penyusunan regulasi terkait keberatan. pengurangan dan penyidikan 
disampaikan kepada proses bisnis KEB sebagai dasar hukum pelaksanan 
keberatan. pengurangan dan penyidikan 

 

 

5. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Pelayanan dan Penyuluhan 

Pada Proses Bisnis Pelayanan dan Penyuluhan terdapat 4 jenis subproses yaitu: 

1. Pelayanan Permohonan dan Pengaduan WP 

2. Pelayanan Pembayaran  

3. Pelaksanaan Penyuluhan dan konsultasi 

4. Pelayanan Pelaporan 

 

Adapun contoh peta subproses bisnis Pelayanan dan Penyuluhan dapat dilihat pada 

gambar 6. 
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Gambar 6 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pelayanan dan Penyuluhan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis Pelayanan dan 

Penyuluhan dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini 

 
Tabel 6 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pelayanan dan 

Penyuluhan 

1a. Permohonan Keberatan dan Pengurangan dari WP disampaikan kepada 
proses bisnis KEB untuk diproses lebih lanjut 

1b. Permohonan Perubahan Ketetapan Pajak dari WP disampaikan kepada 
proses bisnis PNT untuk diproses lebih lanjut 

1c.  Permohonan Perubahan data dari WP disampaikan kepada proses bisnis 
DAT untuk diproses lebih lanjut 

1d.  Hasil layanan permohonan dan pengaduan WP disampaikan kepada proses 
bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

2a.  Laporan pembayaran yang dilakukan oleh WP disampaikan kepada proses 
bisnis PWS sebagai dasar untuk melakukan teguran/tagihan/paksa/sita 

2b. Laporan pembayaran yang dilakukan oleh WP disampaikan kepada proses 
bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

2c. Laporan pembayaran yang dilakukan oleh WP disampaikan kepada proses 
bisnis PNG sebagai dasar penatausahaan/penghapusan piutang 

3.  Hasil penyuluhan disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan 
pengolahan dan analisis 

4a. Penyampaian SPTPD oleh WP disampaikan kepada proses bisnis PNT untuk 
diverifikasi 

4b. Laporan Penyampaian SPTPD disampaikan kepada proses bisnis PDS 
untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

4c. Laporan Penyampaian SPTPD disampaikan kepada proses bisnis PWS 
untuk dilakukan teguran bagi WP yang belum menyampaikan laporan 
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Gambar 7 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pengawasan, Penagihan dan 
Penegakan Sanksi 

6. Contoh Peta Sub-Proses BIsnis Pengawasan, Penagihan dan Penegakan 

Sanksi 

Pada Proses Bisnis Pengawasan, Penagihan dan Penegakan Sanksi terdapat 4 jenis 

subproses yaitu: 

1. Pengawasan Pelanggaran dan Penegakan Sanksi 

2. Pengawasan Transaksi Secara Online 

3. Pengawasan Pembayaran, Pelaporan dan Tingkat Kepatuhan WP 

4. Penerbitan Surat Teguran/Tagihan/Paksa  

Adapun contoh peta subproses bisnis Pengawasan, Penagihan dan Penegakan 

Sanksi dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis Pengawasan, 

Penagihan dan Penegakan Sanksi dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pengawasan, 
Penagihan dan Penegakan Sanksi 

1a. Hasil pengawasan pelanggaran dan penegakan sanksi disampaikan kepada 
proses bisnis PMR untuk dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan 

1b.  Hasil pengawasan pelanggaran dan penegakan sanksi disampaikan kepada 
proses bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

1c.  Hasil pengawasan pelanggaran dan penegakan sanksi disampaikan kepada 
proses bisnis KEB untuk dilakukan penyidikan apabila diperlukan 

1d.  Hasil pengawasan pelanggaran dan penegakan sanksi disampaikan kepada 
proses bisnis PLY untuk dilakukan penyuluhan kepada WP/masyarakat 
apabila diperlukan 
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Gambar 8 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pemeriksaan dan Banding 

2a.  Hasil pengawasan transaksi secara online disampaikan kepada proses bisnis 
PMR untuk dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan 

2b. Hasil pengawasan transaksi secara online disampaikan kepada proses bisnis 
PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

2c. Hasil pengawasan transaksi secara online disampaikan kepada proses bisnis 
KEB untuk dilakukan penyidikan apabila diperlukan 

2d. Hasil pengawasan transaksi secara online disampaikan kepada proses bisnis 
PLY untuk dilakukan penyuluhan kepada WP/masyarakat apabila diperlukan 

3a. Hasil pengawasan pembayaran disampaikan kepada proses bisnis PMR 
untuk dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan 

3b. Hasil pengawasan pembayaran disampaikan kepada proses bisnis KEB 
untuk dilakukan penyidikan apabila diperlukan 

3c. Hasil pengawasan pembayaran disampaikan kepada proses bisnis PDS 
untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

3d. Hasil pengawasan pembayaran disampaikan kepada proses bisnis PLY 
untuk dilakukan penyuluhan kepada WP/masyarakat apabila diperlukan 

4a. Hasil penagihan disampaikan kepada proses bisnis PNG untuk kebutuhan 
penatausahaan/pengahapusan piutang 

4b. Laporan pelaksanaan teguran/tagihan/paksa disampaikan kepada proses 
bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan dan analisis 

 

7. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Pemeriksaan dan Banding 

Pada Proses Bisnis Pemeriksaan dan Banding terdapat 3 jenis subproses yaitu: 

1. Pemeriksaan Lapangan/Kantor 

2. Persiapan Sidang Banding 

3. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Banding 

Adapun contoh peta subproses bisnis Pemeriksaan dan Banding dapat dilihat pada 

gambar 8. 
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Gambar 9 - Contoh Peta Subproses Bisnis Keberatan, Pengurangan dan 
Penyidikan 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses bisnis Pemeriksaan dan 

Banding dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini. 

Tabel 8 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pemeriksaan dan 
Banding 

1a. Hasil pemeriksaan lapangan/kantor disampaikan kepada proses bisnis PWS 
untuk dilakukan penegakan sanksi apabila diperlukan 

1b.  Hasil pemeriksaan lapangan/kantor disampaikan kepada proses bisnis KEB 
untuk dilakukan penyidikan apabila diperlukan 

1c.  Hasil pemeriksaan lapangan/kantor disampaikan kepada proses bisnis PNT 
untuk dilakukan perubahan ketetapan pajak/penerbitan surat keputusan 
pajak apabila diperlukan 

1d. Hasil pemeriksaan lapangan/kantor disampaikan kepada proses bisnis PDS 
untuk dilakukan pengolahan data dan analisis 

2. Hasil Persiapan sidang banding disampaikan kepada proses bisnis PDS 
untuk dilakukan pengolahan data dan analisis 

3a.  Hasil keputusan sidang banding disampaikan kepada proses bisnis PNT 
untuk dilakukan perubahan ketetapan pajak/ penerbitan surat keputusan 
pajak apabila diperlukan 

3b.  Hasil keputusan sidang banding disampaikan kepada proses bisnis PNG 
sebagai bahan penatausahaan/penghapusan piutang 

3c.  Hasil tindak lanjut keputusan sidang banding disampaikan kepada proses 
bisnis PDS untuk dilakukan pengolahan data dan analisis 

 

8. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Keberatan, Pengurangan dan Penyidikan 

Pada Proses Bisnis Keberatan, Pengurangan dan Penyidikan terdapat 2 jenis 

subproses yaitu: 

1. Penelitian permohonan keberatan/pengurangan 

2. Pelaksanaan penyidikan 

Adapun contoh peta subproses bisnis Pemeriksaan dan Banding dapat dilihat pada 

gambar 9 dibawah ini 
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Gambar 10 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pengelolaan Piutang 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses Keberatan, Pengurangan dan 

Penyidikan dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini 

Tabel 9 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Keberatan, 
Pengurangan dan Penyidikan 

1a. Keputusan keberatan/pengurangan disampaikan kepada proses bisnis PNT 
untuk dilakukan perubahan ketetapan pajak/penerbitan surat keputusan 
pajak apabila diperlukan 

1b.  Keputusan keberatan/pengurangan disampaikan kepada proses bisnis PDS 
untuk dilakukan pengolahan data dan analisis 

1c. Keputusan keberatan/pengurangan disampaikan kepada proses bisnis PNG 
sebagai bahan penatausahaan/penghapusan piutang 

2a. Hasil penyidikan disampaikan kepada proses bisnis PWS untuk dilakukan 
penegakan sanksi apabila diperlukan 

2b. Hasil penyidikan disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan 
pengolahan data dan analisis 

 

9. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Pengelolaan Piutang 

Pada Proses Bisnis Pengelolaan Piutang terdapat 2 jenis subproses yaitu: 

1. Penatausahaan Piutang 

2. Penghapusan Piutang 

Adapun contoh peta subproses bisnis Pengelolaan Piutang dapat dilihat pada 

gambar 10 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses Pengelolaan Piutang dapat 

dilihat pada tabel 10 dibawah ini 
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Tabel 10 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pengelolaan 
Piutang 

1a. Data piutang diserahkan kepada proses bisnis PNT apabila diperlukan 
perubahan penetapan/surat keputusan perpajakan 

1b.  Data piutang diserahkan kepada proses bisnis PDS untuk dilakukan 
pengolahan data dan analisis 

1c. Data piutang diserahkan kepada proses bisnis PWS untuk dilakukan 
penagihan ataupun diterbtkan sirat  

2a. Data piutang yang dihapus disampaikan kepada proses bisnis PWS sebagai 
dasar pemberhentian penagihan 

2b. Data piutang yang dihapus disampaikan kepada proses bisnis PDS untuk 
dilakukan pengolahan data dan analisis 

2c. Data piutang yang dihapus disampaikan kepada proses bisnis PNT apabila 
diperlukan perubahan penetapan/surat keputusan perpajakan 

 

 

10. Contoh Peta Sub-Proses Bisnis Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Pada Proses Bisnis Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdapat 5 jenis 

subproses yaitu: 

1. Profiling Wajib Pajak, Data Feeding WP, Data Analisis Tingkat Kepatuhan WP  

2. Perencanaan Penerimaan 

3. Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan 

4. Pengembangan Potensi dan Basis Pajak 

5. Pengelolaan dan Analisis Data 

 

Adapun contoh peta subproses bisnis Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dapat 

dilihat pada gambar 11 dibawah ini 
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Gambar 11 - Contoh Peta Subproses Bisnis Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Untuk keterangan gambar dari contoh peta sub-proses Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini 

 
Tabel 11 - Daftar Keterangan Contoh Peta Subproses Bisnis Pengelolaan Data 

dan Sistem Informasi 

1a. Hasil profiling wajib pajak (Profil wajib pajak dan informasi yang terkait 
dengan kewajiban pajaknya yang disusun secara sistematis dan 
komprehensif) disampaikan kepada proses bisnis DAT sebagai bahan untuk 
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi  

1b. Hasil profiling wajib pajak disampaikan kepada proses bisnis PNT sebagai 
bahan untuk melakukan perubahan penetapan/pembuatan surat 
keputusan/bahan pembanding verifikasi SPTPD 

2.  Perencanaan target penerimaan disampaikan kepada proses bisnis PNT 
sebagai bahan untuk melakukan proses intensifikasi dan ekstensifikasi 

3a. Hasil pengembangan sistem administrasi disampaikan kepada proses bisnis 
PWS apabila terdapat permintaan pengembangan sistem  
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3b. Hasil pengembangan sistem administrasi disampaikan kepada proses bisnis 
DAT apabila terdapat permintaan pengembangan sistem 

3c. Hasil pengembangan sistem administrasi disampaikan kepada proses bisnis 
NIL apabila terdapat permintaan pengembangan sistem 

3d. Hasil pengembangan sistem administrasi disampaikan kepada proses bisnis 
PNT apabila terdapat permintaan pengembangan sistem 

3e. Hasil pengembangan sistem administrasi disampaikan kepada proses bisnis 
PLY apabila terdapat permintaan pengembangan sistem 

4a. Permintaan kebutuhan penilaian disampaikan kepada proses bisnis NIL, 
untuk proses pengembangan potensi dan basis pajak 

4b. Kebutuhan pendataan disampaikan kepada proses bisnis DAT, untuk proses 
pengembangan potensi dan basis pajak 

5a. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis DAT, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis DAT 

5b. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis NIL, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis NIL 

5c. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis PNT, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis PNT 

5d. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis PLY, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis PLY 

5e. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis PNG, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis PNG 

5f. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis KEB, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis KEB 

5g. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis PMR, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis PMR 

5h. Hasil analisis data disampaikan kepada proses bisnis PWS, apabila terdapat 
permintaan terkait analisis data dalam proses bisnis PWS 

 

2.3 Peta Relasi 

Peta relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan 

siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta 

proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam 

mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Adapun tahapan 

dalam membuat peta relasi antara lain: 

1. Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal, peta relasi dibuat 

dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap 

proses dan sub-proses sesuai dengan struktur organisasi yang ada; 

2. Menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis 

proses; 

3. Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan 

masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat 

sebelumnya;  

4. Melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja (satker) yang 

terlibat dalam setiap prosesnya. 
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Nama Bidang Nama Sub Bidang

P1 Pendaftaran, Konsultasi, Intensifikasi

Humas, Penyuluhan dan Pengelolaan Informasi.

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penerimaan.

P2 Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Basis Pajak.

Penilaian, Pengawasan dan Ekstensifikasi.

Penelitian dan Penetapan

P3 Pengumpulan, Identifikasi dan Pemutakhiran Data

Analisis, Pengembangan Sistem dan Integrasi Data. 

Infrastruktur dan Operasional TI

P4 Peraturan dan Penagihan.

Keberatan, Pengurangan dan Penyidikan.

Pemeriksaan dan Banding

Tabel 12 - Struktur Organisasi Pengelola Pendapatan Daerah Berdasarkan 
Panduam Umum Modernisasi Pajak Daerah DJPK 

Berikut ini merupakan contoh peta relasi untuk proses bisnis pengelolaan pajak daerah 

sebagaiman dapat dilihat pada gambar 12. 

 

 

Unit organisasi yang digunakan pada peta tersebut berdasarkan pada dokumen 

panduan umum modernisasi pengelolaan pajak daerah yang dikeluarkan oleh DJPK 

yang memuat usulan struktur organisasi pengelolaan pajak daerah. Adapun rincian 

untuk masing-masing bidang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 - Contoh Peta Relasi Proses Bisnis Pengelolaan Pajak 
Daerah 
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Adapun penjelasan untuk contoh peta relasi proses bisnis pengelolaan pajak daerah 

(gambar 12) yaitu: 

1. Pada proses bisnis DFT, unit yang terkait adalah:  

a. Bidang P1 yang menangani pendaftaran 

b. Bidang P3 yang menangani pengumpulan, identifikasi dan pemutakhiran data 

terkait proses verifikasi data hasil pendaftaran/verifikasi adanya perubahan data 

WP/objek pajak 

2. Pada proses bisnis DAT, unit yang terkait adalah:  

a. Bidang P3 yang menangani pengumpulan, identifikasi dan pemutakhiran data 

dan ekstensifikasi 

b. Bidang P1 yang menangani intensifikasi  

c. Bidang P2 yang menangani penilaian terkait pemutakhiran nilai dari suatu objek 

pajak  

3. Pada proses bisnis NIL, unit yang terkait adalah: 

a. Bidang P2 yang menangani penilaian terkait proses pelaksanaan penilaian 

b. Bidang P3 yang menangani pengumpulan, identifikasi dan pemutakhiran data 

terkait permintaan dilakukan penilaian dalam rangka pemutakhiran data objek 

4. Pada proses bisnis PNT, unit yang terkait adalah 

a. Bidang P2 yang menangani proses penetapan 

b. Bidang P4 yang menangani penyusunan peraturan 

c. Bidang P3 yang menangani pengumpulan, identifikasi dan pemutakhiran data 

terkait kebutuhan perubahan penetapan pajak akibat adanya pemutakhiran data 

d. Bidang P1 yang menangani konsultasi terkait kebutuhan perubahan penetapan 

pajak dikarenakan adanya permohonan dari wajib pajak  

5. Pada proses bisnis PLY, unit yang terkait adalah 

a. Bidang P1 yang menangani proses konsultasi dan penyuluhan 

b. Bidang P2 yang menangani ekstensifikasi terkait kebutuhan adanya penyuluhan 

untuk menjaring wajib pajak baru 

6. Pada proses bisnis PWS, unit yang terkait adalah 

a. Bidang P2 yang menangani pengawasan 

b. Bidang P4 yang menangani penagihan 

c. Bidang P1 yang menangani monitoring, evaluasi dan pengendalian penerimaan 

terkait permohonan penagihan dikarenakan berdasarkan laporan pembayaran 

terdapat pembayaran jatuh tempo yang belum dibayar 

7. Pada proses bisnis PMR unit yang terkait adalah 

a. Bidang P4 yang menangani pemeriksaan dan banding 

b. Bidang P2 yang menangani penelitian dan penetapan terkait verifikasi SPTPD 

yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 
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8. Pada proses bisnis KEB unit yang terkait adalah 

a. Bidang P4 yang menangani keberatan, pengurangan dan penyidikan 

b. Bidang P1 yang menangani konsultasi terkait permohonan 

keberatan/pengurangan dari WP 

c. Bidang P2 yang menangani pengawasan terkait permohonan penyidikan terkait 

hasil pengawasan  

9. Pada proses bisnis PNG unit yang terkait adalah 

a. Bidang P1 yang menangani monitoring, evaluasi dan pengendalian penerimaan 

terkait penatausahaan dan penghapusan piutang 

b. Bidang P3 yang menangani pengumpulan, identifikasi dan pemutakhiran data 

terkait apabila terjadi perubahan dalam data objek/subjek pajak yang dapat 

mempengaruhi status piutang 

c. Bidang P4 yang menangani penagihan terkait proses penagihan yang dapat 

mempengaruhi status piutang 

10. Pada proses bisnis PDS unit yang terkait adalah 

a. Bidang P2 yang menangani Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Basis 

Pajak 

b. Bidang P3 yang menangani Analisis, Pengembangan Sistem dan Integrasi Data 

dan yang menangani Infrastruktur dan Operasional TI 

c. Bidang P1 dan P4 terkait penyampaian data untuk dilakukan pengolahan dan 

analisis  

 

2.4 Peta Lintas Fungsi 

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian 

kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.  

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:  

1. Menggambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk 

menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat 

berfungsi sebagai role/peran. 

 

2. Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi 

langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan 
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dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak 

tersebut. 

 

3. Identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing 

pihak dalam unit organisasi kemudian menuliskan pada peta nama 

proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan 

(Relationship Map). 

 

4. Melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta 

sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker 

terkait. 

 

5. Memberi keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta. 

 

 

Berikut ini merupakan contoh peta Lintas Fungsi untuk proses bisnis pengelolaan pajak 

daerah untuk sub proses bisnis Profiling Wajib Pajak (PDS-01) sebagaimana dapat 

dilihat pada gambar 13 dibawah ini 
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Gambar 13 - Contoh Peta Lintas Fungsi Sub Proses Bisnis Profiling Wajib Pajak 
(PDS-01) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 13 tersebut dapat dilihat bahwa pada sub proses PDS-01, melibatkan 

beberapa unit dalam prosesnya. Adapun alur prosesnya adalah sebagai berikut:  

a. Bidang P2 yang menangani Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Basis Pajak 

adalah unit yang melakukan kegiatan profiling wajib pajak.  

b. Bidang P2 akan bekerja sama dengan bidang P3 yang menangani Pengumpulan, 

Identifikasi dan Pemutakhiran Data untuk melakukan pengumpulan data wajib/objek 

pajak dan informasi yang berkaitan dengan pajak terutangnya.  

c. Selain itu Bidang P2 juga bekerjasama dengan pihak lain penyedia data terkait wajib 

pajak (Instansi Lembaga Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) antara lain BPN, PPAT, 

DJP, Asosiasi, dll) 

d. Pihak penyedia data dan bidang P3 yang menangani Pengumpulan, Identifikasi dan 

Pemutakhiran Data menyerahkan data kepada bidang P2. Apabila diperlukan 

pemutakhiran nilai, bidang P2 yang menangani penilaian dapat melakukan penilaian 

masal/individual. 

e. Bidang P3 yang menangani Infrastruktur dan Operasional TI melakukan Penyiapan 

Infrastruktur dan Modul Profiling Wajib Pajak 

f. Bidang P2 yang menangani Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Basis Pajak 

melakukan input dan Analisis data pada modul Profiling Wajib Pajak  

g. Setelah kegiatan profiling wajib pajak selesai, selanjutnya dapat digunakan sebagai 

bahan pada (1) sub proses bisnis himbauan pendaftaran (DAT-03) untuk menjaring 

wajib pajak baru, (2) sub proses bisnis verifikasi SPTPD (PNT-03) sebagai bahan 

untuk verifikasi dan analisa SPTPD, (3) sub proses penerbitan surat 

penetapan/keputusan sebagai bahan pembuatan/perubahan penetapan atau 

pembuatan surat keputusan terkait pajak daerah. 

 

Selain 10 Proses Bisnis utama, terdapat juga proses pendukung terhadap pengelolaan 

pajak daerah. Penyusunan peta gambar proses bisnis terhadap Proses Bisnis Pendukung 
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tidak akan dijelaskan detil pada dokumen ini, melainkan berupa penjelasan apa saja yang 

menjadi proses bisnis pendukung. Proses bisnis pendukung merupakan proses yang tidak 

secara langsung memberikan nilai tambah pada proses administrasi, namun perlu dilakukan 

untuk menjaga kelangsungan dari proses bisnis utama. Terdapat 12 jenis proses pendukung 

yang terdiri dari:  

1. Sumber Daya Manusia; 

Proses sumber daya manusia (SDM) adalah seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan pegawai. Proses ini meliputi perencanaan SDM, rekrutmen dan 

seleksi, administrasi SDM, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, 

manajemen karier, evaluasi dan pengawasan pegawai serta kompensasi dan manfaat. 

2. Keuangan dan Akuntansi; 

Proses keuangan dan akuntansi adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

keuangan dan pertanggungjawaban atau pelaporan keuangan. Proses bisnis ini 

menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaporan 

manajerial yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 

lainnya. 

3. Pengelolaan Aset;  

Proses pengelolaan aset adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

pengadaan dan pemanfaatan aset. Proses bisnis ini menghasilkan informasi yang 

diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas penggunaan aset. Informasi 

pengelolaan aset ini juga akan menjadi informasi bagi instansi pengelola aset. 

4. Teknologi Informasi; 

Proses teknologi informasi adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

penerapan aplikasi sistem informasi dan teknologi yang mendukung kegiatan proses 

bisnis utama pajak daerah. 

5. Manajemen Pengetahuan; 

Proses manajemen pengetahuan adalah seluruh kegiatan berkaitan dengan proses 

penciptaan, pendistribusian, penggunaan dan pengelolaan pengetahuan dan 

informasi yang ada pada instansi pajak daerah. 

6. Umum; 

Proses umum adalah seluruh kegiatan berkaitan dengan urusan tata usaha, 

administrasi persuratan, arsip dan umum. 

7. Keamanan; 

Proses keamanan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan terhadap aspek 

pengamanan data, proses, aset dan lingkungan. 

8. Pengadaan; 
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Proses pengadaan adalah kegiatan menerima/mengakuisisi serta membeli barang 

ataupun jasa dari pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan barang atau jasa yang 

diperlukan organisasi dengan harga, layanan, kualitas, kuantitas terbaik yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

9. Regulasi; 

Proses regulasi adalah kegiatan bersangkutan dengan perumusan kebijakan 

perpajakan yang tepat bagi masyarakat. 

10. Manajemen Risiko; 

Proses manajemen risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, memantau dan mengelola 

risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya 

terhadap proses organisasi. 

11. Kepatuhan Internal; 

Proses kepatuhan internal adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan 

pengendalian internal di seluruh tatanan organisasi.  

12. Manajemen Kinerja. 

Proses manajemen kinerja adalah kegiatan yang berhubungan dengan melakukan 

manajemen menentukan, mengukur dan mengevaluasi kinerja proses dan pegawai 

menyangkut proses administrasi perpajakan yang dilakukan. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk 

menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran 

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis merupakan aset 

terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan 

dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk 

melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis agar dapat 

dipastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan 

rencana strategis organisasi.   

Pembenahan dan penyederhanaan proses bisnis merupakan salah satu tahapan dalam 

melakukan modernisasi pengelolaan perpajakan daerah. Melalui buku manual ini, yang 

memberikan ilustrasi tahapan penyusunan proses bisnis berdasarkan PermenPAN-RB 

19/2018 dan contoh proses bisnis yang mengarah kepada pengelolaan perpajakan daerah 

yang modern, diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemda untuk melakukan pembenahan 

proses bisnisnya.  

Setelah melakukan pembenahan proses bisnis, proses selanjutnya adalah menyusun 

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa contoh peta proses bisnis yang 

diberikan pada buku manual ini, seperti contoh peta proses bisnis, peta subproses, peta relasi 

dan peta lintas fungsi, telah memberikan gambaran terkait pengelolaan perpajakan daerah 

yang modern. Pemda diharapkan dapat  mengacu pada contoh-contoh peta-peta tersebut 

sehingga SOP yang dihasilkan juga dapat mencerminkan kecukupan tugas dan fungsi dalam 

pengelolaan perpajakan daerah pada OPD yang modern, yang efisien dan efektif dalam tiap 

tahapan kerjanya serta berorientasi pada data dalam setiap proses kerja dan pengambilan 

keputusan.  Melalui pengelolaan perpajakan daerah yang modern, diharapkan dapat 

menciptakan kredibilitas dan integritas organisasi dan aparatur guna mendukung pencapaian 

tujuan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah.  

 


