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Latar Belakang 

Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2006 tentang Rencana Strategis (Renstra) 

Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 telah mempersiapkan langkah-langkah 

kebijakan fiskal melalui 4 (empat) fokus strategi, yaitu Pendapatan Negara, 

Belanja Negara, Pembiayaan Anggaran, dan Kekayaan Negara.  Fokus strategi di 

bidang pendapatan negara diarahkan pada pencapaian 4 (empat) target, yaitu (a) 

optimalisasi pendapatan negara, (b) peningkatan mutu pelayanan kepada 

masyarakat, (c) terwujudnya keadilan dan perlindungan masyarakat, dan (d) citra 

baik Departemen Keuangan terkait dengan pelayanan publik dalam rangka 

peningkatan pendapatan negara.  Renstra tersebut ditujukan untuk memenuhi 

amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Fokus strategi di bidang pendapatan negara diarahkan kepada peningkatan 

pendapatan negara yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu (1) 

peningkatan target pendapatan perpajakan secara terencana sesuai kondisi 

perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang 

ada; (2) optimalisasi penerimaan dari bea dan cukai; dan (3) peningkatan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).   

Kebijakan peningkatan pendapatan negara di sektor perpajakan 

dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun beberapa pihak 

menilai kinerja DJP selama ini belum optimal, apalagi pada periode sebelum 

dilakukannya reformasi perpajakan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DJP 

pada masa sebelum dilakukannya reformasi perpajakan meliputi: 

1. Kesulitan untuk mengetahui besarnya potensi pajak. Dengan 

mengetahui potensi pajak yang ada, dapat direncanakan besarnya 

target penerimaan pajak yang mungkin dicapai, sehingga penetapan 
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target penerimaan pajak tidak hanya menambahkan suatu persentase 

tertentu terhadap realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. 

2. Persepsi masyarakat tentang pajak cenderung negatif. Masyarakat 

mempertanyakan ke mana uang pajak dialirkan, karena pihak-pihak 

yang telah membayar pajak tidak merasakan manfaat membayar pajak. 

Kurangnya transparansi dalam pemungutan pajak, tidak jelasnya 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang multi tafsir, image 

umum bahwa petugas pajak cenderung mempersulit urusan 

pembayaran pajak, petugas pajak cenderung otoriter bukan melayani 

masyarakat, segala sesuatu dapat dinegosiasikan, merupakan sebagian 

persepsi negatif yang melekat pada aparatur perpajakan di masa 

sebelum dilakukannya reformasi perpajakan. 

3. Dilihat dari sisi pemenuhan kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak masih rendah dan DJP belum mempunyai metodologi 

penggalian potensi pajak yang baku, sehingga upaya intensifikasi 

perpajakan menjadi terkendala. 

4. Organisasi dan jumlah pegawai DJP yang sangat besar (pada awal 

tahun 2000-an sekitar 30.000 pegawai) dengan manajemen SDM yang 

secara umum belum baik menyangkut: career path, reward and 

punishment, sistem mutasi dan promosi, maupun pendidikan dan 

pelatihan menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia DJP masih 

rendah. 

Hal ini menunjukkan gambaran lemahnya kondisi birokrasi secara umum 

di Indonesia.  Bahkan menurut Soebhan (2000), pada saat sebelum dilakukan 

reformasi birokrasi, kondisi birokrasi Indonesia dinilai terburuk di Asia Tenggara. 

Demikian juga hasil skor penelitian Political and Economic Risk 

Consultant (1999) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi 

tertinggi dan sarat kronisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk 

kronisme dengan skala penilaian yang sama antara nol terbaik hingga sepuluh 

skor terburuk. 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan 

peningkatan tax ratio secara bertahap dibutuhkan langkah-langkah 
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penyempurnaan kebijakan perpajakan, modernisasi sistem administrasi 

perpajakan, dan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam rangka pembentukan 

bank data secara nasional, upaya koordinasi dengan lembaga keuangan dan 

otoritas moneter dalam rangka peningkatan kemampuan akses informasi atas 

transaksi keuangan untuk para wajib pajak (WP). Dari ilustrasi kondisi seperti 

itulah maka Kementerian Keuangan melalui program reformasi  perpajakan 

berupaya membenahi kinerja DJP.  

Krisis moneter tahun 1997/1998 merupakan salah satu pendorong 

terjadinya reformasi perpajakan (tax reform) secara menyeluruh sepanjang tahun 

2002 sampai 2009, meskipun sebenarnya reformasi perpajakan sudah dilakukan 

oleh  Pemerintah sejak dekade delapan puluhan (tahun 1983).  Reformasi dimulai 

dengan reformasi kebijakan (tax policy reform) dengan lahirnya tiga (3) UU 

Perpajakan yang baru menggantikan UU Perpajakan sebelumnya yang merupakan 

produk kolonial. Ketiga UU Perpajakan tersebut adalah : (1) UU Nomor 6  Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), (2) UU Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah (PPN dan 

PPnBM). 

Terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemungutan pajak (tax system 

reform) dari yang berlaku sebelumnya (sejak masa penjajahan), yakni dari official 

assesment system menjadi self assesment system.  Melalui penggunaan sistem ini, 

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama Wajib Pajak 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari mendaftarkan 

diri sebagai Wajib Pajak (WP), menghitung pajaknya sendiri, membayar pajak 

yang terutang, serta melaporkan kewajiban pajaknya melalui Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT). Pada dekade tersebut juga telah dimulai pemanfaatan 

teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dalam pengelolaan administrasi 

perpajakan. 

Salah satu hal mendasar dalam modernisasi administrasi perpajakan dan 

reformasi perpajakan adalah adanya perubahan paradigma dalam berbagai aspek 

yang berkaitan dengan perpajakan. Perubahan paradigma tersebut menyangkut 

hal-hal berikut: 
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1. Organisasi, diubah dari semula “berdasarkan jenis pajak” menjadi 

berdasarkan “fungsi”. Sebelum dilaksanakannya modernisasi, struktur 

organisasi DJP dikelompokan berdasarkan tiga jenis pajak yang 

dikelola yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui modernisasi, 

demi memberikan pelayanan yang lebih baik, struktur organisasi DJP 

disempurnakan menjadi struktur organisasi yang berbasis fungsi, yaitu 

berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan fungsi 

perencanaan. Akibat perubahan struktur berdasarkan fungsi ini seluruh 

kantor pajak di seluruh Indonesia dilebur menjadi satu. Semula 

terdapat Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kemudian dilebur 

menjadi satu, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang 

dibedakan  menurut  jenis strata WP-nya yaitu, KPP Pratama, KPP 

Madya dan KPP WP Besar. Sebelum dilakukan reformasi, struktur 

organisasi DJP masih bersifat struktural, sehingga terjadi penguasaan 

oleh jabatan tertentu sampai ke tingkat lapangan.   

2. Sistem dan proses kerja, diubah dari semula “manual” menjadi 

berdasarkan “sistem” dengan case management. 

3. Pelayanan dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib 

Pajak (costumer oriented). 

4. Penanganan keluhan dan pengaduan, dengan membentuk unit khusus 

yang menangani keluhan dan pengaduan (complaint centre). 

5. Profesionalisme menjadi tuntutan semua pegawai. 

6. Good governence, antara lain dengan membuat Kode Etik Pegawai. 

  Dengan adanya reformasi perpajakan, diharapkan DJP dapat mengubah 

paradigma baru dalam segala aspek perpajakan dengan fokus pada masalah 

teknologi dan sumber daya yang tersedia dan diharapkan kinerja DJP menjadi 

semakin meningkat. 

Para ahli manajemen sumberdaya manusia (SDM) dan perilaku organisasi 

memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai kinerja. Namun demikian, 

makna yang terkandung di dalamnya pada hakekatnya sama, yaitu kinerja 
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(performance) adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan 

atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. 

a)          Bernardin and Russell (2008) mengemukakan bahwa: 

“Performance is the record of outcome produced on a specified job function 
or activity during a specified time period”. 
 

b)           Bowin and Harvey (1998) mengatakan: 

“Performance may be defined as the accomplishment of an employee or 
manager assigned duties and the outcomes produced on a job function or 
activity during specified time period”. 
 

c)          Performance Management Handbook Departement of Energy USA (1993) 
mengemukakan bahwa: 

“Performance-based management is a systematic approach to performance 
improvement through an ongoing process of establishing strategic 
performance objectives; measuring performance; collecting; analyzing; 
reviewing; and reporting performance data; and using that data to drive 
performance improvement”. 

 
  Kinerja diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai 

dengan kemampuan dan perbuatannya dalam suatu situasi tertentu. Menurut 

Mangkunegara (2001: 67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Prawirosentono (1999) 

mengatakan bahwa bila suatu tujuan tertentu akhirnya dicapai, maka 

dapat  dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif, tetapi apabila dalam 

mencapainya dapat mengakibatkan ketidakpuasan, maka kegiatan yang dicapai 

tersebut tidak efisien. 

Reformasi perpajakan meliputi dua area (Gunadi, 2004), yaitu reformasi 

kebijakan pajak (tax policy) dan reformasi administrasi perpajakan (tax 

administration). Reformasi kebijakan pajak (tax policy) meliputi reformasi di 

bidang regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang 

perpajakan, sedangkan reformasi administrasi perpajakan meliputi reformasi di 

bidang administrasi perpajakan yang memiliki tujuan utama untuk memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Reformasi dalam sistem administrasi perpajakan lebih dikenal dengan istilah 

modernisasi administrasi perpajakan.  Untuk mendukung sistem administrasi 
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perpajakan modern, maka dilakukan juga (1) reformasi struktur organisasi, (2) 

reformasi sistem informasi perpajakan, (3) reformasi SDM dan (4) reformasi UU 

perpajakan. 

Reformasi dalam Sistem Informasi (SI), yang semula terdapat berbagai 

sistem aplikasi seperti  Sistem Informasi Perpajakan (SIP), Sistem Administrasi 

Perpajakan Terpadu (SAPT), Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak 

(SISMIOP), dan Sistim Informasi DJP (SIDJP) sekarang dilebur menjadi 

satu, yaitu Sistem Informasi DJP (SI DJP) Generasi Baru.  Sistem SDM 

direformasi menjadi SDM yang berbasis kompetensi, pemberian remunerasi 

berbasis kinerja dan pengawasan. Sedangkan reformasi UU, dilakukan perubahan 

terhadap UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak 

Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang 

Mewah (PPN dan PPn BM) yang esensi pasal per pasalnya lebih mengarah 

kepada kepastian hukum, kesetaraan dan bisnis  friendly (memberi daya tarik 

kepada investasi). 

Semenjak diberlakukannya reformasi perpajakan, terjadi beberapa 

perubahan yang mendasar, di antaranya struktur organisasi DJP yang awalnya 

bersifat struktural berubah menjadi fungsional.  Perubahan secara fisik juga terjadi 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pusat. 

Perubahan itu meliputi juga tampilan gedung KPP yang dirancang dan dikonsep 

lebih modern, seperti adanya front office di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

sebagai aplikasi one stop services perpajakan, adanya alat bantu di lobby atau TPT 

seperti help desk yang siap melayani konsultasi perpajakan yang bersifat umum, 

adanya media informasi perpajakan dengan touch screen, serta ruang kerja 

pegawai yang didesain secara terbuka sebagai wujud keterbukaan (transparancy) 

pajak. Selain perubahan fisik yang telah disebutkan di atas, perubahan yang lebih 

penting, yaitu dalam hal sistem pelayanan, sehingga WP dapat melakukan 

kewajibannya membayar pajak dengan mudah, nyaman, efisien karena di setiap 

KPP terdapat Bank persepsi, dan tidak berbelit-belit. Kini setelah reformasi 

pajak semua urusan administrasi (pembuatan kartu NPWP, permintaan dokumen 

perpajakan, konsultasi masalah pajak, dan lainnya) tidak dipungut biaya dan dapat 

dilakukan di setiap Kantor Pelayanan Pajak tanpa memandang domisili WP. Di 
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setiap Kantor Wilayah tersedia media complain center, demikian juga di Kantor 

Pusat terdapat Pusat Pelayanan Informasi secara on line dan berfungsi melayani 

pertanyaan WP setiap saat melalui telepon 500200. 

Selain melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan, juga 

dilakukan reformasi SDM.  Hal ini penting karena kinerja pegawai suatu 

organisasi berhubungan erat dengan sistem SDM yang ada pada organisasi 

tersebut. Aspek reformasi SDM aparatur perpajakan menyangkut pembentukan 

nilai-nilai organisasi DJP yang dirumuskan dalam Nilai-nilai Organisasi dan Kode 

Etik (NOKE), yang kemudian diperkuat dengan akronim baru menjadi 

Profesionalisme, Integritas, Teamwork dan Inovasi (PASTI).  Nilai 

Profesionalisme yang dimaksudkan adalah para aparat pajak diharuskan memiliki 

kompetensi di bidang profesinya dan menjalankan tugas sesuai dengan 

kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial serta selalu 

berlandasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Nilai Integritas 

mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya harus 

selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan 

dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji, dan selalu mementingkan 

kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Teamwork yang 

dimaksud adalah memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak 

lain, dan membangun network untuk menunjang tugas. Aspek terakhir adalah 

inovasi, artinya memiliki pemikiran terobosan atau alternatif pemecahan masalah 

yang kreatif, dengan memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Reformasi 

SDM ini harus dilakukan untuk memperbaiki citra institusi pajak.  Citra Institusi 

pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar 

pajak, sehingga pada akhirnya penerimaan pajak negara menjadi meningkat. 

Salah satu tujuan utama dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk 

menghasilkan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam 

jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan sehingga dapat 

mengamankan pelaksanaan APBN.  Dilihat dari aspek  kinerjanya, DJP sebagai 

salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan bertugas mengumpulkan 

penerimaan negara dari sektor pajak, telah berhasil meningkatkan penerimaan 20-

40%  dibandingkan sebelum dilakukannya reformasi.  Keberhasilan ini tidak 
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terlepas dari hasil reformasi yang dilakukan  sejak tahun 2002. Gambar 1 

menunjukkan pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2000-2010. Selain 

penerimaan pajak, tax ratio juga mengalami peningkatan dari 10%-13% pada 

tahun 2003. Di samping rasio perpajakan dan penerimaan perpajakan, salah satu 

indikator hasil reformasi perpajakan dari sisi kuantitatif adalah pertambahan 

jumlah WP orang pribadi. Pada periode 2001-2002 jumlah WP baru berjumlah 6 

juta WP, sementara  pada periode 2010 sudah mencapai kurang lebih 18 juta WP. 

 

 

 
Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2002-2010  

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2010) 
 

Reformasi perpajakan merupakan upaya peningkatan kinerja DJP. 

Reformasi atau lebih dikenal dengan sebutan modernisasi perpajakan pada intinya 

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan.  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai obyek 

penelitian  membidangi Wajib Pajak Badan dan Orang Asing (Badora), 

Penanaman Modal asing (PMA) dan Perusahaan Masuk Bursa (Go Public),  

mempunyai profil sebagai berikut. 
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Rencana dan realisasi Kanwil DJP Jakarta, khusus tahun 2002 – 2010 

ditunjukkan dalam Gambar 2.  Dari gambar tersebut dapat terlihat masih 

ditemukan realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target yang 

direncanakan, yaitu tahun 2003, 2006, 2007 dan tahun 2010. Sementara dalam 

tahun 2002, 2004, 2005, 2008 dan 2009 telah mencapai target sesuai dengan yang 

direncanakan.  Artinya, walaupun sudah terjadi  peningkatan penerimaan pajak di 

DJP Kanwil Jakarta khusus sebagai hasil dilakukan reformasi, ternyata secara 

keseluruhan belum optimal.  Oleh karena itu, kondisi ini merupakan salah satu 

alasan pendorong mengapa peneliti tertarik untuk mengkaji topik mengenai 

reformasi perpajakan.  

 

 

Gambar  2  Rencana dan realisasi Kanwil DJP Khusus Tahun  2002–2010 
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2010) 

 

Selain daripada itu, dari hasil penilaian kinerja sumber daya manusia 

menunjukkan bahwa hasilnya masih belum optimal dilihat berdasarkan kegiatan 

dari masing-masing tugas individu.  SDM adalah driver yang menggerakkan, 

sedangkan yang menjadi alat untuk mencapai tujuannya adalah 

infrastruktur.  Infrastruktur yang ada sangat tergantung dari sumber daya yang 

tersedia,  walaupun kondisinya sudah cukup memadai. Sinergi 

antara SDM sebagai driver dan infrastruktur sebagai alat dan diikuti dengan 

pembangunan budaya organisasi yang  mencakup nilai nilai organisasi DJP, 
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diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja DJP secara nyata  dalam 

mengamankankan penerimaan pajak sebagai sumber dana pembangunan bangsa 

dan negara. 

Dari hasil riset tentang budaya organisasi baru, pembentukan budaya 

organisasi dapat dimulai dari nilai-nilai organisasi yang merupakan manifestasi 

dari keyakinan para pemimpinnya, yang kemudian menjadi arahan dan rujukan 

organisasi dalam menentukan sikap terhadap sesuatu yang terjadi di 

sekitarnya.  Strategi penanaman nilai-nilai dan pembangunan budaya organisasi 

perlu diberdayakan secara komprehensif dengan metodologi terpadu yang paling 

efektif, serta media yang paling memungkinkan dimiliki organisasi.  Efektifitas 

penanaman nilai dan  peningkatan budaya organisasi dapat dilakukan secara 

Leadership Role Modeling, terarah, terstruktur, konsisten, berkesinambungan, 

momentum, memanfaatkan berbagai media, keluasan dan intensitas penyebaran 

dari budaya itu sendiri (DJP, 2010). 

Sejauh ini yang dianggap paling berperan terhadap efektifitas 

pembentukan budaya baru adalah keteladanan kepemimpinan, sedangkan dalam 

kenyataannya masih banyak organisasi yang lebih memfokuskan pada 

pemberdayaan artifak (simbol, logo, lagu) yang kurang terpola yang justru kurang 

membumi. 

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan  penerimaan dan kepatuhan 

serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak meliputi (a) Ekstensifikasi 

atau peningkatan jumlah WP, (b) Intensifikasi atau pengungkapan Surat 

Pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar, dan (c) 

Perbaikan sistem pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak dan (d) 

Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat agar sadar dan peduli 

pajak.  Sedangkan strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pelayanan 

kepada wajib pajak, meliputi : (a) Peningkatan mutu pelayanan administrasi 

perpajakan, (b) Membangun sentra-sentra pelayanan yang mudah dijangkau wajib 

pajak seperti penyediaan drop box, tax galery dan sebagainya serta (c) Perbaikan 

manajemen sistem administrasi pelayanan pajak. Tahapan proses modernisasi 

perpajakan secara ringkas dapat dilihat pada Gambar  3. 
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Selain itu, untuk meningkatkan kinerja perpajakan (kinerja organisasi) 

telah dibentuk business intelegent melalui pembentukan Direktorat Kepatuhan 

Internal Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dan Direktorat Intelijen dan 

Penyidikan Pajak (INTELDIK), namun kendalanya  kedua direktorat tersebut 

belum membumi, artinya belum diterapkan ke tingkat operasional DJP secara 

keseluruhan sampai ke tingkat Kantor Wilayah sehingga belum dapat bekerja 

secara optimal. 

2003

Kanwil DJP WP Besar

KPP Wajib Pajak Besar I 

KPP Wajib Pajak Besar II

2002

2004

2005

2006

2008

2007

2009

Modernisasi Kanwil DJP 

Jakarta Khusus

Modernisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat
(pilot project  15 KPP Pratama)

� KPP Madya Jakarta Pusat
� KPP Madya Batam

� Modernisasi Kantor Pusat DJP
� Pembentukan 17 KPP Madya di

Seluruh Indonesia

� Pembentukan KPP Pratama di
seluruh Pulau Jawa dan Bali

� Pembentukan Pusat
Pengolahan Data & Dokumen
Perpajakan

Pembentukan
KPP Pratama di luar Pulau
Jawa dan Bali

� Pembentukan KPP Wajib
Pajak Besar Orang Pribadi

2010

PINTAR
Project for Indonesia 
Tax Administration

Tahapan Modernisasi Kantor DJP

 
 
Gambar 3 Proses Pelaksanaan dan Rencana Modernisasi Perpajakan Tahun  2002-  

2010 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2010) 
  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana penerapan reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh DJP ? 

2. Apakah reformasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

pegawai ? 

3. Bagaimana pengaruh reformasi perpajakan terhadap kinerja penerimaan pajak? 
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Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan di 

atas, baik dari sisi teoritik maupun dari sisi praktik maka tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan  sebagai berikut : 

1. Mengkaji penerapan reformasi perpajakan di DJP. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh reformasi perpajakan 

terhadap kinerja pegawai. 

3. Mengkaji implikasi reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. 

 

Manfaat  Penelitian 
 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai dan 

langkah kebijakan yang perlu dilakukan khususnya di lingkungan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus. 

2) Bagi Pemerintah (DJP) 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengambilan  

kebijakan di tingkat Pemerintah (Kementerian Keuangan), DJP dan 

DPR. 

b. Dapat menjadi masukan mengenai pelaksanaan reformasi perpajakan 

di DJP khususnya pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. 
c. Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan langkah-

langkah pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi di DJP. 

3) Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan literatur dan dapat 

menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang Kebijakan 

Publik (Pelayanan Masyarakat), Kebijakan Perpajakan dan 

MSDM, serta manajemen kinerja. 

 

 

 



 13

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini adalah lingkup teori Manajemen SDM, Manajemen 

Kinerja, Teori Organisasi, Perpajakan dan Kebijakan Publik, serta Learning 

Organization (Organisasi Pembelajaran), khususnya mengenai reformasi 

perpajakan. Cakupan yang akan dibahas mengenai reformasi perpajakan yang 

dilakukan, hal-hal yang direformasi, penerapannya,  pengaruhnya terhadap kinerja 

pegawai dan kinerja organisasi, serta implikasinya terhadap  penerimaan pajak. 

  

Kebaruan 

Penelitian ini mengandung kebaruan tentang kebijakan 

penerapan  reformasi perpajakan  di Indonesia dan tentang pengembangan 

organisasi (organization development) yang belum pernah dilakukan sebelumnya 

di DJP.  Penelitian ini memadukan konsep kebijakan publik/organisasi, 

manajemen kinerja dan manajemen bisnis yang berfokus pada penemuan baru 

dalam mekanisme implementasi reformasi perpajakan di Kanwil DJP Jakarta 

Khusus menjadi efektif  dalam meningkatkan kinerja. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui  pengaruh reformasi 

perpajakan terhadap  kinerja pegawai di DJP, serta implikasinya terhadap 

penerimaan pajak, di samping untuk mengetahui apakah reformasi perpajakan 

telah mendorong SDM untuk memiliki kinerja yang tinggi dan kelemahan yang 

ditemui dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan, khususnya di Kanwil DJP 

Jakarta Khusus. 
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