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Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2000 sampai tahun 2009 
merupakan buah dari reformasi birokrasi yang telah dirintis sejak tahun 2002, yaitu 
diantaranya terjadi perubahan paradigma di Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan 
paradigma yang terjadi di DJP merupakan upaya penerapan perubahan kebijakan 
perpajakan di Indonesia (reformasi birokrasi). Namun hasil penerapan kebijakan 
tersebut, perlu dikaji secara mendalam pada penelitian ini, karena ada indikasi 
penerapan reformasi birokrasi belum optimal, baik dari sisi, peran organisasi, dan 
penerapan prinsip-prinsip organisasi pembelajaran di Direktorat Jenderal Pajak Kantor 
Wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran kondisi 
dan kinerja sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak setelah reformasi  
birokrasi perpajakan,  menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan 
prinsip-prinsip organisasi pembelajaran, menganalisis pengaruh sumber daya manusia 
terhadap keberhasilan reformasi  birokrasi perpajakan, menganalisis pengaruh 
penerapan prinsip-prinsip organisasi pembelajaran terhadap reformasi birokrasi 
perpajakan, dan merekomendasikan model organisasi pembelajaran yang  tepat untuk 
diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan 
deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder melalui 
kuesioner, wawancara dan data perpajakan. Pengambilan sampel dengan menggunakan 
teknik disproportional sampling pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil 
Jakarta. Data diolah alat analisis deskriptif (analisis frekuensi, gambar/grafik dan 
tabulasi silang), rataan skor, dan analisis Partial Least Square. 

Kondisi sumber daya manusia setelah reformasi birokrasi telah mengalami 
perkembangan, baik dari manajemen, pengembangan, penegakan maupun pembinaan 
disiplin pegawai. Hal tersebut dapat dilihat melalui lahirnya budaya PasTI, kekuatan 
komitmen dari setiap pegawai dan mendukung tercapai visi dan misi. Pengembangan 
sumber daya manusia yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diarahkan untuk 
mencapai sasaran pegawai yang berkinerja prima. Sumber daya manusia memiliki 
pengaruh positif penerapan organisasi pembelajaran.  Pada sumber daya manusia yang 
signifikan merefleksikan adalah  pengalaman pegawai dan sedangkan pada  organisasi 
pembelajaran adalah transformasi organisasi  sumber daya manusia berpengaruh positif 
terhadap reformasi birokrasi.  Pada sumber daya manusia yang  paling signifikan 
merefleksikan adalah pengalaman pegawai dan pada reformasi birokrasi adalah proses 
bisnis. Penerapan prinsip organisasi pembelajaran berpengaruh positif terhadap 
reformasi birokrasi perpajakan.  Pada  organisasi pembelajaran yang paling signifikan 
merefleksikan adalah transformasi organisasi, sedangkan pada reformasi birokrasi 
adalah proses bisnis. Penerapan organisasi pembelajaran melalui pendekatan model 
organisasi pembelajaran Marquardt dapat berjalan di DJP. 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain penelitian ini mencoba 
memprediksi model LO Marquardt di dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak khususnya 
Kanwil DKI Jakarta. Dengan jumlah cabang/unit atau Kanwil yang besar di daerah lain,  



perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada cabang/unit atau Kanwil di luar wilayah  
Jakarta, misalkan Kanwil atau unit yang ada di luar pulau Jawa dan di daerah lain di 
pulau Jawa. Penelitian ini dalam menjawab permasalahan penelitian menggunakan 
analisis Partial Least Square untuk menyusun model yang sesuai. Sebaiknya dilakukan 
penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode analisis yang berbeda untuk 
menangkap fenomena yang tidak tertangkap sebelumnya, misalnya menggunakan 
metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dan metode ANP (Analytic Network 
Process). 
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