
 

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL 

ASISTEN PENYULUH PAJAK 

 

Nama Jabatan  : Asisten Penyuluh Pajak Terampil 

Unit Kerja  : Direktorat Jenderal Pajak 

Instansi  : Kementerian Keuangan 

 

I. PERAN JABATAN 

Asisten Penyuluh Pajak Terampil mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan 

Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku 

masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak 

dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Asisten Penyuluh Pajak Terampil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyuluhan 

langsung secara aktif, Penyuluhan langsung secara pasif, Penyuluhan tidak langsung dua 

arah, dan Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan. Penyuluhan dilakukan kepada calon Wajib Pajak Orang Pribadi tingkat 3 (tiga), 

Wajib Pajak Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar non 

Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), calon Wajib Pajak Badan tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak 

Badan Baru tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 

(tiga), dan Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

 

II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

A. URAIAN TUGAS 

1. Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) menyusun materi Penyuluhan: 

1) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi tingkat 3 (tiga); 

2) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga); 

3) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga); 

4) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib 

Pajak Badan tingkat 3 (tiga); 



5) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Badan baru tingkat 3 (tiga); 

6) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga); dan 

7) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

b) melaksanakan Penyuluhan: 

1) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi tingkat 3 (tiga); 

2) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga); 

3) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga); 

4) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada calon Wajib 

Pajak Badan tingkat 3 (tiga); 

5) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan baru tingkat 3 (tiga); dan 

6) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

2. Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) melaksanakan Penyuluhan: 

1) melaksanakan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 

(tiga); dan 

2) memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) menyusun materi Penyuluhan: 

1) menyusun materi Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui audio tingkat 

3 (tiga); dan 

2) menyusun materi Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui audio 

dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan: 

a) pelaksanaan Penyuluhan: 



1) melaksanakan jadwal interaksi secara online; 

2) melaksanakan pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan 

dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media 

telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) 

kompleksitas 3 (tiga); 

3) melaksanakan penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 3 (tiga); 

4) mendokumentasikan pemberian dan/atau penyampaian informasi 

perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi perpajakan 

dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media ke dalam 

aplikasi; 

5) melaksanakan survei melalui media; 

6) melaksanakan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 2 (dua); 

7) melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka 

pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); dan 

8) melakukan sosialisasi ketentuan/ aplikasi perpajakan sebagai peserta. 

b) penyelesaian administrasi perpajakan: 

1) melaksanakan penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 3 (tiga). 

c) evaluasi dan monitoring: 

1) menyusun tanggapan teknis atas hasil penilaian kualitas layanan. 

B. TANGGUNG JAWAB: 

1. Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) menyusun materi Penyuluhan: 

1) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

kepada calon Wajib Pajak Orang Pribadi tingkat 3 (tiga); 

2) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga); 

3) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak 

tingkat 3 (tiga); 

4) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 



kepada calon Wajib Pajak Badan tingkat 3 (tiga); 

5) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

kepada Wajib Pajak Badan baru tingkat 3 (tiga); 

6) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

kepada Wajib Pajak Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 

(tiga); dan 

7) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

kepada Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

b) melaksanakan Penyuluhan: 

1) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi tingkat 3 (tiga); 

2) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga); 

3) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga); 

4) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada calon Wajib 

Pajak Badan tingkat 3 (tiga); 

5) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan baru tingkat 3 (tiga); dan 

6) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

2. Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) melaksanakan Penyuluhan: 

1) terlaksananya piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 

(tiga); dan 

2) terlaksananya konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) menyusun materi Penyuluhan: 

1) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan tidak langsung dua arah 

melalui audio tingkat 3 (tiga); dan 

2) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan tidak langsung dua arah 

melalui audio dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 



perpajakan: 

a) pelaksanaan Penyuluhan: 

1) terlaksananya jadwal interaksi secara online; 

2) terlaksananya pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan 

dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media 

telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) 

kompleksitas 3 (tiga); 

3) terlaksananya penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 3 (tiga); 

4) terlaksananya dokumentasi pemberian dan/atau penyampaian informasi 

perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi perpajakan 

dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media ke dalam 

aplikasi; 

5) terlaksananya survei melalui media; 

6) terlaksananya penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 2 (dua); 

7) terlaksananya koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka 

pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); dan 

8) kehadiran dalam melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan 

sebagai peserta. 

b) Penyelesaian administrasi perpajakan: 

1) terlaksananya penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 3 (tiga). 

c) Evaluasi dan monitoring: 

1) kebenaran dan keakuratan tanggapan teknis atas hasil penilaian kualitas 

layanan. 

III. HASIL KERJA JABATAN 

1.  Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) menyusun materi Penyuluhan: 

1) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi tingkat 3 (tiga); 

2) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

baru tingkat 3 (tiga); 



3) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga); 

4) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib Pajak Badan 

tingkat 3 (tiga); 

5) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan baru 

tingkat 3 (tiga); 

6) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan 

terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga); dan 

7) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan 

terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

b) melaksanakan Penyuluhan: 

1) laporan pelaksanakan kegiatan pemberian informasi secara langsung 

kepada calon Wajib Pajak Orang Pribadi tingkat 3 (tiga); 

2) laporan pelaksanakan kegiatan pemberian informasi secara langsung 

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga); 

3) laporan pelaksanakan kegiatan pemberian informasi secara langsung 

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak 

tingkat 3 (tiga); 

4) laporan pelaksanakan kegiatan pemberian informasi secara langsung 

kepada calon Wajib Pajak Badan tingkat 3 (tiga); 

5) laporan pelaksanakan kegiatan pemberian informasi secara langsung 

kepada Wajib Pajak Badan baru tingkat 3 (tiga); dan 

6) laporan pelaksanakan kegiatan pemberian informasi secara langsung 

kepada Wajib Pajak Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 

(tiga). 

2. Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) melaksanakan Penyuluhan: 

1) laporan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 (tiga); 

dan 

2) berita acara konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) menyusun materi Penyuluhan: 

1) materi Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui audio tingkat 3 (tiga); 



dan 

2) materi Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui audio dan/atau visual 

tingkat 3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan: 

a) pelaksanaan Penyuluhan: 

1) laporan piket interaksi secara online; 

2) laporan rekaman media inbound terkait pemberian informasi perpajakan 

penerimaan pengaduan dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/wajib 

pajak (inbound) kompleksitas 3 (tiga); 

3) laporan rekaman media terkait penyampaian informasi perpajakan dan/atau 

petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 3 (tiga); 

4) Dokumentasi aplikasi CRM terkait pemberian dan/atau penyampaian 

informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi 

perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui 

media ke dalam aplikasi; 

5) Rekaman media terkait hasil pelaksanaan survei melalui media; 

6) Laporan hasil pelaksanaan penyampaian pengetahuan (transfer of 

knowledge) kepada fungsional lain tingkat 2 (dua); 

7) Laporan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka 

pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); dan 

8) Jam pelatihan sebagai peserta sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan. 

b) Penyelesaian administrasi perpajakan: 

1) laporan penelitian permohonan perpajakan atas penyelesaian administrasi 

perpajakan kompleksitas 3 (tiga). 

c) Evaluasi dan monitoring: 

1) tanggapan dalam aplikasi atas hasil penilaian kualitas layanan. 

 

IV. TINGKAT FAKTOR 

Faktor 1 Pengetahuan  yang dibutuhkan jabatan (Tingkat Faktor 1-4 Nilai 550)  

Pengetahuan tentang sejumlah peraturan perpajakan, prosedur, dan operasi, yang 



membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas penyuluhan 

perpajakan dan menyelesaikan masalah yang muncul.  

Asisten Penyuluh Pajak Terampil merupakan jenjang pertama pada jabatan Fungsional 

Asisten Penyuluh Pajak kategori keterampilan. Asisten Penyuluh Pajak Terampil memiliki 

persyaratan pendidikan berijazah paling rendah Diploma III di bidang ekonomi, keuangan, 

hukum, administrasi, komunikasi, teknik, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang 

ditentukan oleh Instansi Pembina. Asisten Penyuluh Pajak Terampil memiliki pengetahuan di 

bidang perpajakan berupa Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Asisten Penyuluh Pajak Terampil juga memiliki keahlian 

dalam berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain, menyusun materi penyuluhan, serta 

memiliki pengetahuan proses bisnis administrasi layanan perpajakan. Sebagai contoh, Asisten 

Penyuluh Pajak Terampil memiliki kemampuan untuk menafsirkan peraturan perpajakan 

terkait registrasi Wajib Pajak dan menuangkannya ke dalam materi penyuluhan. 

Pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas yaitu: 

1. Pelatihan dan Keterampilan: 

a. Pelatihan Teknis Dasar Perpajakan; 

b. Pelatihan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar. 

c. Pelatihan Negosiasi; 

d. Pelatihan Komunikasi; 

e. Pelatihan Public Speaking; dan 

f. Pelatihan Stress and Anger Management. 

 

Faktor 2.   Pengawasan Penyelia (Tingkat Faktor 2-1 Nilai 25)    

1) Asisten Penyuluh Pajak Terampil diawasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 

Kerja (Kepala Kantor Wilayah DJP atau Kepala KPP Pratama). 

2) Penyelia (atasan) memberikan tugas penyuluhan dengan mengindikasikan secara umum 

apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas 

waktu dan prioritas tugas. 

3) Asisten Penyuluh Pajak Terampil dapat berinisiatif dalam melaksanakan tugas yang 

berulang secara mandiri terkait pelaksanaan penyuluhan tanpa menunggu arahan yang 

spesifik, namun tetap melaporkan jika terdapat masalah dan situasi yang tidak biasa 

kepada penyelia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu 



menyampaikan permasalahan kepada jabatan fungsional jenjang ahli pertama atau 

jenjang asisten penyelia untuk mendiskusikan solusinya. 

4) Supervisi atas semua output yang dibebankan kepada jabatan ini ditelaah terlebih dahulu 

oleh jabatan fungsional jenjang ahli pertama atau jenjang asisten penyelia untuk disetujui 

oleh Penyelia. Sebagai contoh, Pengawasan Penyelia terhadap Asisten Penyuluh Pajak 

Terampil yaitu ketika menyusun materi Penyuluhan langsung kepada Wajib Pajak Badan, 

Asisten Penyuluh Pajak Terampil berdiskusi terlebih dahulu dengan fungsional jenjang ahli 

pertama atau jenjang asisten penyelia untuk memperoleh masukan dan kemudian 

meminta persetujuan Penyelia. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan dalam 

kegiatan penyuluhan maka Asisten Penyuluh Pajak Terampil menyampaikan kepada 

jabatan fungsional jenjang ahli pertama atau jenjang asisten penyelia untuk mencari 

solusinya. 

 

Faktor 3  Pedoman (Tingkat Faktor 3-1 Nilai 25) 

Pedoman terperinci dan khusus baik berupa Undang-undang (KUP, PPN dan PPnBM, PPh, 

PBB, Bea Meterai, dan PPSP), Peraturan Pemerintah, Permenpan tentang Jabatan 

Fungsional Asisten Penyuluh pajak; Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak; Kebijakan dalam bentuk Peraturan Direktur 

Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal, Nota Dinas terkait 

Penyuluhan Perpajakan; dan Standar Operasional Prosedur yang meliputi semua aspek 

penting tugas yang diberikan kepada Asisten Penyuluh Pajak. Pegawai harus patuh dan taat 

pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh penyelia. 

Pedoman yang saat ini tersedia dalam kegiatan penyuluh pajak antara lain:  

1) Permenpan No. 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh pajak;  

2) PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan; 

3) SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan; dan 

4) SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan 

Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

Sebagai contoh, Asisten Penyuluh Pajak Terampil berpedoman pada aturan yang tersedia 

dalam memberikan pelayanan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung dan merespon 

pertanyaan dari Wajib Pajak, jika terdapat pertanyaan atau permasalahan yang tidak diatur 

dalam pedoman maka penyelesaian permasalahan harus disetujui oleh kepala unit kerja 

dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada jenjang fungsional Penyuluh Pajak yang lebih 

tinggi. 



 

Faktor 4 Kompleksitas (Tingkat Faktor 4-1 Nilai 25)  

1. Materi Penyuluhan 

a. Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang 

berhubungan. Asisten Penyuluh Pajak menyusun materi penyuluhan dan 

menggunakan materi yang telah disusun untuk melaksanakan pemberian informasi 

perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

perpajakan serta merubah perilaku masyarakat Wajib Pajak (Calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak  Orang Pribadi Terdaftar 

non Pengusaha Kena Pajak, Calon Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan Baru, Wajib 

Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha 

Kena Pajak) tingkat 3 (tiga) yaitu pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama 

Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama) sehingga kepatuhan masyarakat Wajib 

Pajak meningkat. 

b. Asisten Penyuluh Pajak Terampil diharapkan mampu menyusun materi penyuluhan 

yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak (Calon Wajib Pajak 

Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak  Orang Pribadi 

Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak, Calon Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan 

Baru, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Terdaftar 

Pengusaha Kena Pajak) tingkat 3 (tiga) yaitu pada pada Kantor Pratama Utama dan 

Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama). Dalam menyusun materi 

penyuluhan, pejabat harus memiliki standar pengetahuan mengenai prosedur 

penyusunan materi audio visual (seperti video, motion grafis dan lain-lain), prosedur 

penyunan materi visual (seperti salindia, leaflet dan lain-lain) dan prosedur penyusunan 

materi audio (seperti siniar (siaran web tanalir) serta mampu menyusun secara mandiri 

atau berkelompok materi audio visual, visual dan/atau audio. 

2. Pelaksanaan Penyuluhan 

a. Untuk dapat mengubah prilaku masyarakat Wajib Pajak (Calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak  Orang Pribadi Terdaftar 

non Pengusaha Kena Pajak, Calon Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan Baru, Wajib 

Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha 

Kena Pajak) tingkat 3 (tiga) yaitu pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama 

Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama), Asisten Penyuluh Pajak Terampil harus 

mempelajari dan memahami psikologi individu sasaran penyuluhan, status sosial, 



kultur nasional dan internasional, kebiasaan, nilai-nilai yang berlaku di daerah 

setempat, tingkat literasi dan pendidikan disamping menguasai potensi keuangan, jenis 

usaha, memahami proses bisnis usaha tersebut dan potensi pajak dari sasaran 

tersebut. 

b. Di bagian contact center, Asisten Penyuluh Pajak Terampil harus mampu untuk 

menyelesaikan administrasi perpajakan kompleksitas 3 (tiga) yaitu yang tidak merubah 

database dan tidak bernilai rupiah, melaksanakan pemberian informasi perpajakan, 

penerimaan pengaduan dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak 

(inbound) kompleksitas 3 (tiga), dan melaksanakan penyampaian informasi perpajakan 

dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 3 (tiga) yaitu kepada Calon Wajib Pajak. 

c. Sebagai contoh, ketika diadakan penyuluhan langsung aktif (one to many) atau 

penyuluhan pasif dua arah dengan suatu tema tertentu (contohnya pajak untuk UMKM) 

kepada Calon Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib 

Pajak  Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak, Calon Wajib Pajak Badan, 

Wajib Pajak Badan Baru, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, 

Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha Kena Pajak dan masuk ke dalam sesi tanya jawab, 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh partisipan sering tidak berhubungan 

dengan tema yang dibawakan dan sangat bervariasi, bisa bertanya tentang PPh, PPN, 

KUP, Penagihan, Pemeriksaan bahkan hingga PBB. 

 

 

Faktor 5 Ruang Lingkup dan Dampak (Tingkat Faktor 5-2 Nilai 75) 

Asisten Penyuluh Pajak Terampil mempunyai ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut: 

1. Penyuluhan langsung secara aktif 

Menyusun materi penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Orang 

Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), calon Wajib Pajak Badan 

tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Badan Baru tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Badan terdaftar non 

Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), dan Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena 

Pajak tingkat 3 (tiga). 

Melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Orang Pribadi baru tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Orang 



Pribadi terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), calon Wajib Pajak Badan 

tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Badan Baru tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak Badan terdaftar non 

Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), 

2. Penyuluhan langsung secara pasif 

Melaksanakan piket kegiatan penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 (tiga) dan 

memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung dua arah 

Menyusun materi Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui audio tingkat 3 (tiga) dan 

menyusun materi Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui audio dan/atau visual tingkat 

3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan Penyelesaian Administrasi 

Perpajakan 

a. Pelaksanaan Penyuluhan: 

Melaksanakan jadwal interaksi secara online; pemberian informasi perpajakan, 

penerimaan pengaduan dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan 

melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) 

kompleksitas 3 (tiga); penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melali media telepon berdasarkan kebutuhan 

organisasi (outbond) kategori 3 (tiga); mendokumentasikan pemberian dan/atau 

penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi 

perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media ke dalam 

aplikasi; melaksanakan survey melalui media; melaksanakan penyampaian 

pengetahuan (transfer of knowledge) kepada fungsional lain tingkat 2 (dua); 

melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka 

pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); dan melakukan sosialisasi 

ketentuan/aplikasi perpajakan sebagai peserta. 

b. Melaksanakan penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 3 (tiga); dan 

c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring berupa menyusun tanggapan teknis atas hasil 

penilaian kualitas layanan. 

Keterangan terkait Dimensi Jabatan Asisten Penyuluh Pajak Terampil: 

1. Klasifikasi Unit Kerja Tingkat 3: Kantor Pratama Utama dan Madya (Kanwil tanpa Madya, 

KPP Pratama) 

2. Klasifikasi Jenis Informasi Perpajakan Kompleksitas 3: Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Bea Materai, PPSP, PBB. 



3. Klasifikasi Jenis Wajib Pajak Kategori 3: Calon Wajib Pajak. 

4. Klasifikasi Jenis Penyampaian Pengetahuan Tingkat 2: Sebagai coachee. 

5. Klasifikasi Administrasi Perpajakan Kompleksitas 3: Tidak merubah database dan tidak 

bernilai rupiah. 

Dampak yang hendak dicapai oleh pejabat ini dalam melakukan tugas penyuluhan adalah 

meningkatkan kesadaran perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta 

meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat Wajib Pajak melalui peningkatan 

pemahaman dan perubahan perilaku. Pejabat ini diharapkan mampu memberikan edukasi 

kepada masyarakat Wajib pajak (Calon Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang 

Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak, Calon Wajib 

Pajak Badan, Wajib Pajak Badan Baru, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena 

Pajak, dan/atau Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha Kena Pajak) tingkat 3 (tiga) pada pada 

Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya dan KPP Pratama) sehingga 

masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan administrasi perpajakan secara mandiri (self 

assessment). 

 

Faktor 6 Hubungan Personal (Tingkat Faktor 6-2 Nilai 25) 

Hubungan Personal Asisten Penyuluh Pajak Terampil: 

1. Hubungan internal mencakup kepala unit kerja, para pejabat struktural, pejabat fungsional 

lainnya (Asisten Penyuluh Pajak Mahir, Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, Penyuluh Pajak 

Pertama, Penyuluh Pajak Muda, dan Penyuluh Pajak Madya), dan staf di unit kerja; 

2. Hubungan eksternal mencakup namun tidak terbatas pada pemerintah daerah, pemerintah 

pusat, institusi, Lembaga, asosiasi, pihak swasta dan Wajib Pajak (Calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Non 

Pengusaha Kena Pajak, WP Badan Baru, WP Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena 

Pajak). Contoh kegiatan: Asisten Penyuluh Pajak Terampil menjalin kerja sama dengan 

asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia untuk memberikan penyuluhan kepada 

anggota asosiasi tersebut di lingkup wilayah kecamatan Pasar Minggu. 

 

Faktor 7 Tujuan Hubungan (Tingkat Faktor 7-2 Nilai 50) 

Tujuan Hubungan Personal dalam menjalankan tugas sebagai Asisten Penyuluh Pajak 

Terampil yaitu: 



1. Hubungan personal dengan kepala unit kerja dalam hal menerima penugasan, petunjuk, 

pengarahan dan mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 

Asisten Penyuluh Pajak Terampil. 

2. Berkoordinasi dengan para pejabat struktural, pejabat fungsional penyuluh pajak dan 

asisten penyuluh pajak lainnya, dan staf di unit kerja dalam menyusun materi penyuluhan 

dan melaksanakan kegiatan penyuluhan. 

3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku 

masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

Faktor 8 Persyaratan Fisik (Tingkat Faktor 8-1 Nilai 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada 

Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Terampil. Pekerjaan tidak membutuhkan 

mobitilitas yang tinggi. Pegawai dapat duduk dengan nyaman di kantor untuk melaksanakan 

pekerjaan atau kadang-kadang berjalan dan berdiri dalam melaksanakan penyuluhan 

perpajakan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

pekerjaan.. 

Contoh: Asisten Penyuluh Pajak Terampil melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung 

secara aktif berupa pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak sembari berdiri 

atau duduk di ruangan, menyusun materi penyuluhan sembari duduk di ruang kerja, dan 

memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung kepada Wajib Pajak sembari duduk 

di ruang konsultasi. 

 

Faktor 9 Lingkungan Pekerjaan (Tingkat Faktor 9-1 Nilai 5) 

Pekerjaan dilaksanakan di kantor atau ruangan di luar kantor yang memiliki risiko yang dapat 

dilakukan pencegahan bersifat standar, seperti penggunaan praktik kerja yang aman pada 

peralatan kantor, serta standar keselamatan kecelakaan kerja pada gedung dan perkantoran  . 

Contoh: Asisten Penyuluh Pajak Terampil melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung 

secara aktif berupa pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak di ruangan, 

menyusun materi penyuluhan menggunakan personal computer di ruang kantor, dan 

memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung kepada Wajib Pajak di ruang 

konsultasi. 



V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU 

Tidak ada. 

  



VI. FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL 

Nama Jabatan : Asisten Penyuluh Pajak Terampil 

Nama Unit Kerja  : Direktorat Jenderal Pajak 

Nama Instansi  : Kementerian Keuangan 

 

 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 

diberikan 

Standar Jabatan 

Fungsional Yang 

Digunakan (jika ada) 

Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan Yang 

Dibutuhkan Jabatan 
550  Tingkat Faktor 1-4 

2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia 25  Tingkat Faktor 2-1 

3 Faktor 3: Pedoman 25  Tingkat Faktor 3-1 

4 Faktor 4: Kompleksitas 25  Tingkat Faktor 4-1 

5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan 

Dampak 
75  Tingkat Faktor 5-2 

6 Faktor 6: Hubungan Personal 25  Tingkat Faktor 6-2 

7 Faktor 7: Tujuan Hubungan 50  Tingkat Faktor 7-2 

8 Faktor 8: Persyaratan Fisik 5  Tingkat Faktor 8-1 

9 Faktor 9: Lingkungan Kerja 5  Tingkat Faktor 9-1 

K 

E 

S 

I 

M 

P 

U 

L 

A 

N 

Total Nilai 785  
 

Kelas Jabatan 6  (655-850) 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan: 

Ketua Tim 

 

(……………………………………..) 



 

Anggota Tim 

 

 

(……………………………………..) 

Anggota Tim 

 

 

(……………………………………..) 

 



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL 

Nama Jabatan  : Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

Unit Kerja  : Direktorat Jenderal Pajak 

Instansi  : Kementerian Keuangan 

I. PERAN JABATAN 
Asisten Penyuluh Pajak Mahir mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan 

dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyakarat wajib pajak 

agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Uraian kegiatan jabatan fungsional Asisten Penyuluh Pajak Mahir meliputi Penyuluhan 

langsung secara aktif, Penyuluhan langsung secara pasif, Penyuluhan tidak langsung satu 

arah, Penyuluhan tidak langsung dua arah, dan Penyuluhan tidak langsung melalui contact 

center dan penyelesaian administrasi perpajakan. 

Penyuluhan dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga), Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), Bendaharawan, dan Wajib 

Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

 

II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

A. URAIAN TUGAS 

1. Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) Menyusun materi Penyuluhan: 

1) Menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga). 

2) Menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

3) Menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Bendaharawan. 

b) Melaksanakan Penyuluhan: 

1) Melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga). . 

2) Melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

3) Melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada 



Bendaharawan. 

4) Melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

2. Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) Melaksanakan Penyuluhan: 

1) Melaksanakan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 

3(tiga). 

2) Memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3(tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung satu arah: 

a) Menyusun materi Penyuluhan: 

1) Menyusun materi Penyuluhan tidak langsung satu arah melalui audio tingkat 

3 (tiga). 

2) Menyusun materi Penyuluhan tidak langsung satu arah melalui audio dan/atau 

visual tingkat 3 (tiga). 

b) Melaksanakan Penyuluhan: 

1) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk 

audio tingkat 3 (tiga). 

2) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk 

audio dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) Melaksanakan Penyuluhan 

1) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk 

audio tingkat 3 (tiga). 

2) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk 

audio dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

5. Penyuluhan tidak langsung melalu contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan : 

a) Persiapan Penyuluhan: 

1) Menyusun rencana kerja Penyuluhan periodik (outbound). 

2) Menyusun materi survei melalui media. 

3) Menyusun materi Penyuluhan perpajakan. 

4) Menyusun panduan komunikasi dan panduan kegiatan penjaminan kualitas 

layanan. 

5) Menganalisis dan menyusun konsep jawaban yang ditanyakan oleh Penyuluh 



Pajak atas pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat terkait informasi 

umum perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan. 

6) Melaksanakan inventarisasi dan mendokumentasikan pertanyaan Penyuluh 

Pajak di aplikasi sistem informasi contact center. 

b) Pelaksanaan Penyuluhan: 

1) Melaksanakan jadwal interaksi (online) 

2) Menelaah dan melaksanakan penyesuaian jadwal pemberian dan 

penyampaian layanan. 

3) Melaksanakan pemberian informasi perpajakan perpajakan, penerimaan 

pengaduan dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan 

melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat / Wajib Pajak 

(inbound) kompleksitas 2 (dua). 

4) Melaksanakan penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 2 (dua). 

5) Melaksanakan pemberian dan/atau penyampaian informasi perpajakan, 

penerimaan pengaduan,  dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan melalui media selain telepon. 

6) Mendokumentasikan pemberian dan/atau penyampaian informasi 

perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi perpajakan 

dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media ke dalam 

aplikasi. 

7) Menganalisis dan menindaklanjuti pengaduan Wajib Pajak dan/atau 

masyarakat yang disampaikan. 

8) Melaksanakan konfirmasi awal atas pengaduan dan/atau eskalasi Wajib 

Pajak dan/atau masyarakat yang disampaikan. 

9) Melaksanakan analisis dan mendokumentasikan pengaduan Wajib Pajak 

dan/atau masyarakat ke dalam sistem informasi pengaduan. 

10) Melaksanakan asistensi Penyuluh Pajak yang baru bergabung di contact 

center (tandem). 

11) Melaksanakan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 1 (satu). 

12) Melaksanakan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 2 (dua). 



13) Melakukan pengolahan data panggilan keluar kepada Wajib Pajak dan/atau 

masyarakat (outbound). 

14) Melaksanakan penyampaian konfirmasi lanjutan  hasil tindak lanjut 

pengelolaan pengaduan di bidang perpajakan. 

15) Menindaklanjuti pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat terkait 

informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan 

yang belum terjawab (eskalasi) ke direktorat terkait. 

16) Melaksanakan penyampaian jawaban atas pertanyaan Wajib Pajak dan/atau 

masyarakat yang belum terjawab (eskalasi). 

17) Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam 

pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center). 

18) Melaksanakan pendampingan Penyuluh Pajak dalam rangka 

pemberian/penyampaian layanan. 

19) Melaksanakan proses pembahasan bersama (kalibrasi) di internal seksi. 

20) Melaksanakan penilaian kualitas layanan informasi dan pengaduan. 

21) Menganalisis hasil penilaian kualitas pemberian/penyampaian layanan 

secara periodik. 

22) Melaksanakan inventarisasi dan menganalisis hasil eskalasi secara periodik. 

23) Melaksanakan inventarisasi dan menganalisis tindakan pengaduan yang 

telah diselesaikan secara periodik. 

24) Melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan sebagai narasumber. 

25) Melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan sebagai peserta 

c) Penyelesaian administrasi perpajakan: 

1) Melaksanakan penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 1 (satu). 

2) Melaksanakan penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 2 (dua). 

d) Evaluasi dan monitoring: 

1) Melaksanakan pemantauan langsung (live monitoring) atas pemberian 

dan/atau penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, 

permintaan transaksi perpajakan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan yang disampaikan melalui media. 

2) Menyusun tanggapan teknis atas hasil penilaian kualitas layanan. 

3) Melaksanakan analisis dan memberikan persetujuan atau penolakan atas 

pengajuan keberatan hasil penilaian kualitas layanan. 

4) Melaksanakan evaluasi atas layanan panggilan masuk atau panggilan keluar 



melalui media telepon dan non telepon. 

B. TANGGUNG JAWAB 
1. Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan: 

1) Kebenaran dan keakuratan materi penyuluhan langsung secara aktif kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga). 

2) Kebenaran dan Keakuratan materi penyuluhan langsung secara aktif kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

3) Kebenaran dan keakuratan materi penyuluhan langsung secara aktif kepada 

Bendaharawan. 

b) Terlaksananya Penyuluhan: 

1) Kebenaran dan keakuratan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga). 

2) Kebenaran dan keakuratan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

3) Kebenaran dan keakuratan pemberian informasi secara langsung kepada 

Bendaharawan. 

4) Kebenaran dan keakuratan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

2. Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) Terlaksananya Penyuluhan: 

1. Terlaksananya piket kegiatan Penyuluhan pasif tingkat 3 (tiga). 

2. Kebenaran dan keakuratan pemberian konsultasi/bimbingan teknis secara 

langsung tingkat 3 (tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung satu arah: 

a) Kebenaran dan keakuratan materi penyuluhan: 

1) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan tidak langsung satu arah 

melalui audio tingkat 3 (tiga). 

2) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan tidak langsung satu arah 

melalui audio dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

b) Terlaksananya Penyuluhan: 

1) Terlaksananya penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk audio 

tingkat 3 (tiga). 

2) Terlaksananya penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk audio 



dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) Terlaksananya Penyuluhan: 

1) Terlaksananya penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk audio 

tingkat 3 (tiga). 

2) Terlaksananya penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk audio 

dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

5. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan : 

a) Terlaksananya persiapan Penyuluhan: 

1) Kebenaran dan keakuratan rencana kerja Penyuluhan periodik (outbound). 

2) Kebenaran dan keakuratan materi survei melalui media. 

3) Kebenaran dan keakuratan materi Penyuluhan perpajakan. 

4) Kebenaran dan keakuratan panduan komunikasi dan panduan kegiatan 

penjaminan kualitas layanan. 

5) Kebenaran dan keakuratan konsep jawaban yang ditanyakan oleh Penyuluh 

Pajak atas pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat terkait informasi 

umum perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan. 

6) Terlaksananya inventarisasi dan dokumentasi pertanyaan Penyuluh Pajak di 

aplikasi sistem informasi contact center. 

b) Terlaksananya Penyuluhan: 

1) Terlaksananya jadwal interaksi (online). 

2) Terlaksananya penyesuaian jadwal pemberian dan penyampaian layanan. 

3) Kebenaran dan keakuratan pemberian informasi perpajakan, penerimaan 

pengaduan dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan 

melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat / Wajib Pajak 

(inbound) kompleksitas 2 (dua). 

4) Kebenaran dan keakuratan penyampaian informasi perpajakan dan/atau 

petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon 

berdasarkan kebutuhan organisasi (outbound) kategori 2 (dua). 

5) Kebenaran dan keakuratan pemberian dan/atau penyampaian informasi 

perpajakan, penerimaan pengaduan, dan/atau petunjuk penggunaan 

aplikasi perpajakan melalui media selain telepon. 

6) Terlaksananya pendokumentasian pemberian dan/atau penyampaian 



informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi 

perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui 

media ke dalam aplikasi. 

7) Kebenaran dan keakuratan analisis dan tindak lanjut pengaduan Wajib 

Pajak dan/atau masyarakat yang disampaikan. 

8) Kebenaran dan keakuratan konfirmasi awal atas pengaduan dan/atau 

eskalasi Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang disampaikan. 

9) Kebenaran dan keakuratan analisis dan dokumentasi pengaduan Wajib 

Pajak dan/atau masyarakat ke dalam sistem informasi pengaduan. 

10) Terlaksananya asistensi Penyuluh Pajak yang baru bergabung di contact 

center (tandem). 

11) Kebenaran dan keakuratan penyampaian pengetahuan (transfer of 

knowledge) kepada fungsional lain tingkat 1 (satu). 

12) Kebenaran dan keakuratan penyampaian pengetahuan (transfer of 

knowledge) kepada fungsional lain tingkat 2 (dua). 

13) Kebenaran dan keakuratan pengolahan data panggilan keluar kepada 

Wajib Pajak dan/atau masyarakat (outbound). 

14) Kebenaran dan keakuratan penyampaian konfirmasi lanjutan hasil tindak 

lanjut pengelolaan pengaduan di bidang perpajakan. 

15) Kebenaran dan keakuratan tindak lanjut pertanyaan Wajib Pajak dan/atau 

masyarakat terkait informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan 

aplikasi perpajakan yang belum terjawab (eskalasi) ke direktorat terkait. 

16) Kebenaran dan keakuratan penyampaian jawaban atas pertanyaan Wajib 

Pajak dan/atau masyarakat yang belum terjawab (eskalasi). 

17) Terlaksananya koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam 

rangka pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center). 

18) Terlaksananya pendampingan Penyuluh Pajak dalam rangka 

pemberian/penyampaian layanan. 

19) Kebenaran dan keakuratan proses pembahasan bersama (kalibrasi) di 

internal seksi. 

20) Kebenaran dan keakuratan penilaian kualitas layanan informasi dan 

pengaduan. 

21) Kebenaran dan keakuratan hasil penilaian kualitas 

pemberian/penyampaian layanan secara periodik. 



22) Kebenaran dan keakuratan inventarisasi dan analisis hasil eskalasi secara 

periodik. 

23) Kebenaran dan keakuratan inventarisasi dan analisis tindakan pengaduan 

yang telah diselesaikan secara periodik. 

24) Kebenaran dan keakuratan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan 

sebagai narasumber. 

25) Kebenaran dan keakuratan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan 

sebagai peserta. 

c) Terlaksananya penyelesaian administrasi perpajakan: 

1) Terlaksananya penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 1 (satu). 

2) Terlaksananya penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 2 (dua). 

d) Terlaksananya evaluasi dan monitoring: 

1) Kebenaran dan keakuratan pemantauan langsung (live monitoring) atas 

pemberian dan/atau penyampaian informasi perpajakan, penerimaan 

pengaduan, permintaan transaksi perpajakan, dan/atau petunjuk penggunaan 

aplikasi perpajakan yang disampaikan melalui media. 

2) Kebenaran dan keakuratan tanggapan teknis atas hasil penilaian kualitas 

layanan. 

3) Kebenaran dan keakuratan analisis dan pemberian persetujuan atau 

penolakan atas pengajuan keberatan hasil penilaian kualitas layanan. 

4) Kebenaran dan keakuratan evaluasi atas layanan panggilan masuk atau 

panggilan keluar melalui media telepon dan non telepon. 

 

III. HASIL KERJA JABATAN 
1. Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) Menyusun materi penyuluhan: 

1) Materi penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Asing 

tingkat 3 (tiga). 

2) Materi penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar 

Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

3) Materi penyuluhan langsung secara aktif kepada Bendaharawan. 

b) Melaksanakan Penyuluhan: 

1) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib 

Pajak Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga). 

2) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib 



Pajak Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

3) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada 

Bendaharawan. 

4) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). 

2. Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) Melaksanakan Penyuluhan: 

1) Laporan piket kegiatan penyuluhan secara langsung secara pasif tingkat 3 (tiga). 

2) Berita Acara konsultasi/bimbingan teknis penyuluhan langsung tingkat 3 (tiga). 

3. Penyuluhan tidak langsung satu arah: 

a) Menyusun materi penyuluhan: 

1) Materi penyuluhan tidak langsung satu arah melalui audio tingkat 3 (tiga). 

2) Materi penyuluhan tidak langsung satu arah melalui audio dan/atau visual tingkat 3 

(tiga). 

b) Melaksanakan Penyuluhan: 

1) Berita acara kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk audio 

tingkat 3 (tiga). 

2) Berita acara kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk audio 

dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

4. Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) Melaksanakan penyuluhan: 

1) Berita acara kegiatan penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk audio tingkat 

3 (tiga). 

2) Berita acara kegiatan penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk audio 

dan/atau visual tingkat 3 (tiga). 

5. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan: 

a) Persiapan Penyuluhan: 

1) Laporan rencana kerja Penyuluhan periodik (outbound). 

2) Materi survei melalui media. 

3) Materi penyuluhan perpajakan. 

4) Laporan inventarisasi bahan panduan komunikasi dan panduan kegiatan penjamin 

kualitas layanan. 

5) Daftar konsep jawaban ditanyakan oleh Penyuluh Pajak atas pertanyaan Wajib Pajak 



dan/atau masyarakat terkait informasi umum perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan. 

6) Laporan hasil inventarisasi pertanyaan Penyuluh Pajak di aplikasi sistem informasi 

contact center. 

b) Pelaksanaan Penyuluhan: 

1) Laporan piket interaksi (online) 

2) Laporan penyesuaian jadwal pemberian dan penyampaian layanan. 

3) Laporan rekaman media pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, 

dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media 

telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) kompleksitas 2 

(dua). 

4) Laporan rekaman media penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan kebutuhan 

organisasi (outbound) kategori 2 (dua). 

5) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian dan/atau penyampaian informasi 

perpajakan, penerimaan pengaduan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan melalui media selain telepon. 

6) Dokumentasi aplikasi CRM terkait pemberian dan/atau penyampaian informasi 

perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi perpajakan dan/atau 

petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media ke dalam aplikasi; 

7) Laporan hasil analisa pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang 

disampaikan. 

8) Rekaman media pelaksanaan konfirmasi awal atas pengaduan dan/atau eskalasi 

Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang disampaikan. 

9) Dokumentasi sistem informasi pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat. 

10) Laporan pelaksanaan asistensi Penyuluh Pajak yang baru bergabung di contact 

center (tandem). 

11) Laporan hasil pelaksanaan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) 

kepada fungsional lain tingkat 1 (satu). 

12)  Laporan hasil pelaksanaan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) 

kepada fungsional lain tingkat 2 (dua). 

13) Laporan pengolahan data panggilan keluar kepada Wajib Pajak dan/atau 

masyarakat (outbound). 

14) Rekaman media penyampaian konfirmasi lanjutan hasil tindak lanjut pengelolaan 



pengaduan di bidang perpajakan. 

15) Surat tindak lanjut pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat terkait informasi 

perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan yang belum terjawab 

(eskalasi) ke Direktorat terkait. 

16) Laporan penyampaian jawaban atas pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat 

yang belum terjawab (eskalasi). 

17) Laporan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan 

operasional pusat interaksi (contact center). 

18) Laporan pendampingan Penyuluh Pajak dalam rangka pemberian/penyampaian 

layanan. 

19) Berita acara pembahasan bersama (kalibrasi) di internal seksi. 

20) Laporan hasil penilaian kualitas layanan informasi dan pengaduan. 

21) Laporan hasil penilaian periodik terkait kualitas pemberian/penyampaian layanan. 

22) Laporan hasil eskalasi periodik. 

23) Laporan hasil analisis pengaduan periodik terkait tindakan pengaduan yang telah 

diselesaikan. 

24) Jam pelatihan sebagai narasumber dalam melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi 

perpajakan. 

25) Jam pelatihan sebagai peserta dalam melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi 

perpajakan. 

c) Penyelesaian administrasi perpajakan: 

1) Laporan penelitian permohonan perpajakan kompleksitas 1 (satu). 

2) Laporan penelitian permohonan perpajakan kompleksitas 2 (dua). 

d) Evaluasi dan monitoring: 

1) Laporan pemantauan langsung (live monitoring) atas pemberian dan/atau 

penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi 

perpajakan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan yang disampaikan 

melalui media. 

2) Tanggapan dalam aplikasi terkait hasil penilaian kualitas layanan. 

3) Rekomendasi teknis terkait pengajuan keberatan hasil penilaian kualitas layanan. 

4) Laporan evaluasi kinerja tim operasional terkait layanan panggilan masuk atau 

panggilan keluar melalui media telepon dan nontelepon. 

 

 



IV. TINGKAT FAKTOR 
Faktor 1 Pengetahuan  yang dibutuhkan jabatan (Tingkat Faktor 1-4 Nilai 550)  

1. Asisten Penyuluh Pajak Mahir memiliki persyaratan berijazah paling rendah diploma III (D-

III) bidang ilmu ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, komunikasi, Teknik atau bidang 

ilmu lainnya serta wajib menguasai pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan 

Diploma III dan memiliki pengetahuan tingkat menengah di bidang perpajakan berupa 

pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). 

2. Penyuluhan dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga), Wajib 

Pajak Orang Pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga), Bendaharawan, dan 

Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 3 (tiga). Oleh karena itu, 

Asisten Penyuluh Pajak Mahir selain memiliki pengetahuan tingkat menengah di bidang 

perpajakan juga memiliki kemampuan di bidang komunikasi, negosiasi, public speaking, 

menyusun materi penyuluhan, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan (MPKP) 

dan Bahasa Inggris. Sebagai contoh, Asisten Penyuluh Pajak Mahir melakukan 

penyuluhan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Asing tingkat 3 (tiga) yaitu Wajib Pajak 

Orang Pribadi Asing yang tempat kedudukannya ada di Kantor Wilayah (yang tidak 

memiliki KPP Madya) dan KPP Pratama, contoh lainnya Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

harus mampu menafsirkan peraturan perpajakan terkait insentif pajak kepada UMKM dan 

menuangkannya ke dalam materi penyuluhan dengan jelas dan mudah dipahami. 

3. Pendidikan dan Pelatihan: 

a. Pelatihan Teknik Dasar Perpajakan 

b. Pelatihan Fungsional Penyuluh Pajak Tingkat Menengah 

c. Pelatihan Negosiasi 

d. Pelatihan Komunikasi 

e. Pelatihan Public Speaking 

f. Pelatihan Bahasa Inggris 

g. Pelatihan Stress and Anger Management 

h. Pelatihan Desain Grafis 

Faktor 2.   Pengawasan Penyelia (Tingkat Faktor 2-2 Nilai 125)    

1. Pengawasan penyelia atas pekerjaan yang dilaksanakan Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

dilakukan oleh Kepala Unit Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 



Administrator yang memiliki keterkaitan dengan dengan pelaksanaan tugas Jabatan 

Fungsional Asisten Penyuluh Pajak). 

2. Kepala unit kerja memberikan tugas dengan mengindikasikan secara umum apa yang 

harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas waktu dan 

prioritas tugas. Kepala unit kerja memberikan arahan untuk tugas baru, sulit, atau yang 

tidak biasa termasuk saran pengerjaan atau sumber materi yang tersedia. 

3. Asisten Penyuluh Pajak Mahir dapat berinisiatif dalam melaksanakan tugas yang 

berulang secara mandiri tanpa menunggu arahan yang spesifik, jika terjadi 

permasalahan dan situasi yang tidak biasa maka Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

menyampaikan kepada Jabatan Fungsional Jenjang diatasnya untuk mencari solusinya, 

serta melaporkan kepada Kepala Unit Kerja jika terdapat masalah yang tidak dapat 

dicarikan solusinya. 

4. Kepala Unit Kerja melakukan supervisi terkait penyusunan materi penyuluhan, 

pelaksanaan penyuluhan, penyelesaian administrasi perpajakan, serta evaluasi dan 

monitoring penyuluhan. Supervisi atas semua output yang dibebankan kepada jabatan 

ini ditelaah terlebih dahulu oleh Jabatan Fungsional Jenjang diatasnya untuk disetujui 

oleh Kepala Unit Kerja. 

5. Pekerjaan dievaluasi secara umum dalam hal kelayakan, kesesuaian dengan pekerjaan 

yang lain, atau keefektifan dalam memenuhi persyaratan atau hasil yang diharapkan. 

Sebagai contoh, Kepala Unit Kerja melakukan supervisi atas materi penyuluhan yang 

disusun untuk memastikan kebenaran dan keakuratan materi tersebut serta melakukan 

supervisi atas pelaksanaan penyuluhan melalui laporan materi survei, laporan 

pelaksanaan kegiatan, serta berita acara penyuluhan pada tingkat 2 (dua) dan tingkat 3 

(tiga) yang disampaikan Asisten Penyuluh Pajak Mahir.  

 

Faktor 3 Pedoman (Tingkat Faktor 3-2 Nilai 125) 

Pedoman terperinci dan khusus baik berupa Undang-Undang (KUP, PPN dan PPnBM, PPh, 

PBB, Bea Materai, dan PPSP), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh 

Pajak, Kebijakan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal,  

Nota Dinas terkait Penyuluhan Perpajakan, dan Standar Operasional Prosedur yang meliputi 

semua aspek penting tugas yang diberikan kepada Asisten Penyuluh Pajak . Pegawai harus 

patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kepala Unit Kerja.  



Pedoman yang saat ini tersedia dalam kegiatan penyuluh pajak antara lain: 

1. Permenpan No. 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh pajak; 

2. PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan; 

3. SE-05/PJ/2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan; dan 

4. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan 

Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

Sebagai contoh, dalam memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 

(tiga) pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama) 

yaitu Asisten Penyuluh Pajak Mahir sudah memiliki set aturan dan pedoman terperinci yang 

dapat digunakan untuk melakukan pelayanan konsultasi/bimbingan, jika terdapat pertanyaan 

atau permasalahan yang tidak diatur dalam pedoman maka penyelesaian permasalahan harus 

disetujui oleh kepala unit kerja dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Jabatan 

Fungsional Jenjang diatasnya. 

 

Faktor 4 Kompleksitas (Tingkat Faktor 4-2 Nilai 75)  

1. Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang 

berhubungan. Asisten Penyuluh Pajak menyusun materi penyuluhan dan menggunakan 

materi yang telah disusun untuk melaksanakan pemberian informasi perpajakan kepada 

Wajib pajak dan atau masyarakat. Disamping meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan, tujuan utama yang hendak dicapai oleh jabatan ini untuk merubah perilaku 

masyarakat Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Asing, Wajib Pajak Orang Pribadi 

Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, Bendaharawan, dan/atau Wajib Pajak Badan Terdaftar 

Pengusaha Kena Pajak) tingkat 3 (tiga) yaitu pada pada Kantor Pratama Utama dan 

Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama) sehingga kepatuhan masyarakat 

Wajib Pajak meningkat. 

2. Asisten Penyuluh Pajak Mahir harus mampu membuat materi penyuluhan yang mudah 

dipahami oleh Wajib Pajak dan menarik kesadaran Wajib Pajak tingkat 3 (tiga) yaitu pada 

pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama) 

untuk patuh meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi Asing, Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, dan Bendaharawan. Untuk seorang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh 

Pajak Mahir juga harus mampu mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak (Wajib Pajak 

Orang Pribadi Asing, Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, 

Bendaharawan, dan/atau Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak) tingkat 3 



(tiga) yaitu pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, 

KPP Pratama), harus mampu mempelajari dan memahami psikologi individu sasaran 

penyuluhan, status sosial, kultur nasional dan internasional, kebiasaan, nilai-nilai yang 

berlaku di daerah setempat, tingkat literasi dan pendidikan disamping menguasai potensi 

keuangan, jenis usaha, memahami proses bisnis usaha tersebut dan potensi pajak dari 

sasaran tersebut. 

3. Asisten Penyuluh Pajak Mahir harus mampu memahami seluk beluk proses bisnis 

administrasi perpajakan yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Asing, 

Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, Bendaharawan, dan/atau 

Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak ketika penyuluhan mengenai 

peningkatan pengetahuan masyarakat Wajib Pajak atas proses bisnis administrasi 

perpajakan. 

4. Sebagai contoh, Jabatan ini harus memiliki standar pengetahuan mengenai prosedur 

penyusunan materi audio visual (seperti video, motion grafis dan lain-lain), prosedur 

penyunan materi visual (seperti salindia, leaflet dan lain-lain) dan prosedur penyusunan 

materi audio (seperti siniar (siaran web tanalir) serta mampu menyusun secara mandiri atau 

berkelompok materi audio visual, visual dan/atau audio. Selain itu seringkali terjadi ketika 

diadakan penyuluhan langsung aktif (one to many) atau penyuluhan pasif dua arah dengan 

suatu tema tertentu (contohnya pajak untuk UMKM) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

Asing, Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, Bendaharawan, 

dan/atau Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak pada tingkat 3 (tiga) yaitu 

pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP 

Pratama) dan masuk ke dalam sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh partisipan tidak berhubungan dengan tema yang dibawakan dan sangat bervariasi, 

bisa bertanya tentang PPh, PPN, KUP, Penagihan, Pemeriksaan bahkan hingga PBB. 

Di bagian contact center, Asisten Penyuluh Pajak Mahir harus mampu untuk menyelesaikan 

administrasi perpajakan kompleksitas 1 (satu) meliputi transfer pricing, pajak internasional, 

WP Badan Khusus (BUT/Joint Venture/joint operation, dll) dan Kompleksitas 2 (dua) yang 

meliputi PPN, dan PPnBM, PPh, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, dan Penerimaan 

Pengaduan. Selain itu mampu untuk melaksanakan penyampaian informasi perpajakan 

dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi kategori dua yaitu terhadap Wajib Pajak non Prominen/non penentu 

penerimaan/ketetapan pajak kurang dari 1 milyar. 

 



5. Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda dalam menjawab berbagai 

pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan atau masyarakat dan dalam hal 

menyelesaikan berbagai permohonan dan pengaduan Wajib Pajak sesuai peraturan yang 

berlaku. 

 

Faktor 5 Ruang Lingkup dan Dampak (Tingkat Faktor 5-2 Nilai 75) 

Asisten Penyuluh Pajak Mahir mempunyai ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut: 

1. Menyusun materi penyuluhan tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan 

Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama) yang meliputi Wajib Pajak Orang 

Pribadi Asing, Wajib pajak Orang Pribadi terdaftar PKP, dan bendaharawan. 

2. Melaksanakan penyuluhan perpajakan tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama 

dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama)  yang meliputi Wajib Pajak Orang 

Pribadi Asing, Wajib pajak Orang Pribadi terdaftar PKP, Wajib Pajak Badan terdaftar PKP, 

dan bendaharawan. 

3. Melaksanakan Penyuluhan secara pasif berupa melaksanakan piket kegiatan penyuluhan 

langsung secara pasif tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama 

Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama)  dan memberikan konsultasi/bimbingan teknis 

secara langsung tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya 

(Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama). 

4. Menyusun materi penyuluhan tidak langsung satu arah melalui audio dan/atau visual tingkat 

3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP 

Pratama)  serta melaksanakan kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah dalam bentuk 

audio, dan/atau visual tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama 

Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama). 

5. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk audio dan/atau visual 

tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan Pratama Madya (Kanwil tanpa 

Madya, KPP Pratama). 

6. Melaksanakan persiapan penyuluhan tidak langsung melalui contact center yang meliputi 

antara lain menyusun rencana kerja penyuluhan periodik, menyusun materi survey melalui 

media dan menyusun materi penyuluhan perpajakan. 

7. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui contact center yang meliputi antara lain 

melaksanakan pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan dan/atau 

pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

permintaan masyarakat / Wajib Pajak (inbound) serta melaksanakan penyampaian 



informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media 

telepon berdasarkan kebutuhan organisasi (outbound) kategori 2 (dua) (WP non 

Prominen/non Penentu Penerimaan/Ketetapan Pajak < Rp 1M). 

8. Melaksanakan penyelesaian administrasi perpajakan melalui contact center perpajakan 

kompleksitas 1 (satu) meliputi transfer pricing, pajak internasional, WP Badan Khusus 

(BUT/Joint Venture/joint operation, dll) dan Kompleksitas 2 (dua) yang meliputi PPN, dan 

PPnBM, PPh, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, dan Penerimaan Pengaduan. 

9. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksananaan kegiatan penyuluhan tidak 

langsung melalui contact center meliputi antara lain live monitoring atas pemberian 

informasi dan penerimaan pengaduan, Menyusun tanggapan teknis atas hasil penilaian 

kualitas layanan, serta melaksanakan evaluasi atas layanan panggilan masuk atau 

panggilan keluar melalui media telepon dan nontelepon. 

Hasil kerja Asisten Penyuluh Pajak Mahir diharapkan dapat berdampak dalam hal 

meningkatkan kesadaran perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta 

meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat Wajib Pajak melalui peningkatan 

pemahaman dan perubahan perilaku. Asisten Penyuluh Pajak Mahir harus mampu 

memberikan edukasi kepada masyarakat Wajib pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Asing, Wajib 

Pajak Orang Pribadi Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, Bendaharawan, dan/atau Wajib Pajak 

Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak) tingkat 3 (tiga) pada pada Kantor Pratama Utama dan 

Pratama Madya (Kanwil tanpa Madya, KPP Pratama) sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat 

melaksanakan administrasi perpajakan secara mandiri (self assessment). 

 

Faktor 6 Hubungan Personal (Tingkat Faktor 6-2 Nilai 25) 

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Penyuluh Pajak Mahir berhubungan dengan pihak 

internal maupun pihak eksternal, yaitu:  

1. Hubungan Personal dengan pihak internal mencakup Kepala unit kerja, para pejabat 

struktural, pejabat fungsional lainnya (Asisten Penyuluh Pajak Terampil, Asisten Penyuluh 

Pajak Penyelia, Penyuluh Pajak Pertama, Penyuluh Pajak Muda, dan Penyuluh Pajak 

Madya) dan seluruh pegawai di dalam Lembaga yang sama, seperti Kementerian 

Keuangan, Kantor Pusat DJP, dan Unit Vertikal.  

2. Hubungan Personal dengan pihak eksternal mencakup namun tidak terbatas dengan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Asing, Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebagai Pengusaha Kena 

Pajak, Wajib Pajak Badan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, Bendaharawan, 

Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Asosiasi, Lembaga 



Pendidikan, Tax Center, orang asing dan pihak swasta dalam melaksanakan tugas 

penyuluhan perpajakan.  

3. Sebagai contoh, Asisten Penyuluh Pajak Mahir menjalin kerjasama dengan asosiasi 

Pengusaha Tekstil Indonesia untuk memberikan penyuluhan kepada anggota asosiasi 

tersebut di lingkup wilayah Kabupaten Sleman 

 

Faktor 7 Tujuan Hubungan (Tingkat Faktor 7-2 Nilai 50) 

Tujuan Hubungan Personal dalam menjalankan tugas sebagai Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

yaitu: 

1. Hubungan personal dengan Kepala Unit Kerja dalam hal menerima penugasan, petunjuk, 

pengarahan dan mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 

Asisten Penyuluh Pajak Mahir. 

2. Berkoordinasi dengan para pejabat struktural, pejabat fungsional penyuluh pajak dan 

asisten penyuluh pajak lainnya, dan staf di unit kerja dalam menyusun materi penyuluhan 

dan melaksanakan kegiatan penyuluhan. 

3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak 

Badan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan, serta mengubah 

perilaku masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan harapan untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

Faktor 8 Persyaratan Fisik (Tingkat Faktor 8-1 Nilai 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada 

Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Mahir. Pekerjaan ini tidak membutuhkan mobilitas 

yang tinggi. Pegawai dapat duduk dengan nyaman di kantor untuk melaksanakan pekerjaan 

seperti menyusun materi perpajakan, melakukan penyuluhan perpajakan tidak langsung 

melalui contact center, atau kadang-kadang berjalan dan berdiri ketika melaksanakan 

penyuluhan perpajakan baik yang secara aktif maupun pasif. Tidak ada persyaratan fisik 

khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 

 

 

 

 



Faktor 9 Lingkungan Pekerjaan (Tingkat Faktor 9-1 Nilai 5) 

Pekerjaan dilaksanakan di kantor atau ruangan di luar kantor yang memiliki risiko yang dapat 

dilakukan pencegahan bersifat standar, seperti penggunaan praktek kerja yang aman pada 

peralatan kantor, serta standar keselamatan kecelakaan kerja pada gedung dan perkantoran. 

 

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU 

Tidak ada. 

 

 

 

 



VI. FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL 

Nama Jabatan : Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

Nama Unit Kerja  : Direktorat Jenderal Pajak 

Nama Instansi  : Kementerian Keuangan 

 

Faktor Evaluasi 
Nilai yang 

diberikan 

Standar Jabatan 

Fungsional Yang 

Digunakan (jika ada) 

Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan Yang 

Dibutuhkan Jabatan 
550  Tingkat Faktor 1-4 

2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia 125  Tingkat Faktor 2-2 

3 Faktor 3: Pedoman 125  Tingkat Faktor 3-2 

4 Faktor 4: Kompleksitas 75  Tingkat Faktor 4-2 

5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan 

Dampak 
75  Tingkat Faktor 5-2 

6 Faktor 6: Hubungan Personal 25  Tingkat Faktor 6-2 

7 Faktor 7: Tujuan Hubungan 50  Tingkat Faktor 7-2 

8 Faktor 8: Persyaratan Fisik 5  Tingkat Faktor 8-1 

9 Faktor 9: Lingkungan Kerja 5  Tingkat Faktor 9-1 

K 

E 

S 

I 

M 

P 

U 

L 

A 

N 

Total Nilai 1035   

Kelas Jabatan 7  (855-1100) 



Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan: 

Ketua Tim 

 

(……………………………………..) 

 

Anggota Tim 

 

 

(……………………………………..) 

Anggota Tim 

 

 

(……………………………………..) 

 
  



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL 
 

Nama Jabatan  : Asisten Penyuluh Pajak Penyelia 

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pajak 

Instansi : Kementerian Keuangan 

I.  PERAN JABATAN 

Asisten Penyuluh Pajak Penyelia memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan 

dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib 

pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Penyuluhan dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi penentu 

penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence subject) tingkat 2 (dua) 

dan 3 (tiga), Wajib Pajak Badan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non Pengusaha Kena 

Pajak (non PKP) tingkat 2 (dua), dan Wajib Pajak Badan khusus (BUT/Joint Venture/JO/dan 

sebagainya) tingkat 3 (tiga). 

II.  URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

A.  URAIAN TUGAS 

1.  Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) Menyusun program penyuluhan: 

1) menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif per 

kegiatan (session plan) tingkat 2 (dua); 

2) menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif per 

kegiatan (session plan) tingkat 3 (tiga); 

3) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 2 (dua); 

4) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 3 (tiga); 

5) menyusun materi uji awal (pretest) dan uji akhir (posttest) kegiatan 

Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua); 

6) menyusun materi uji awal (pretest) dan uji akhir (posttest) kegiatan 

Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 3 (tiga); 

7) menyusun instrumen survei kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 2 (dua); dan 



8) menyusun instrumen survei kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 3 (tiga). 

b) Menyusun materi penyuluhan: 

1) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi tingkat 2 (dua); 

2) menyusun     materi     Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib 

Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu 

penerimaan/ high influence subject) tingkat 3 (tiga); 

3) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada 

Bendaharawan; 

4) menyusun materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Badan Khusus (Bentuk Usaha Tetap/Joint Venture/Joint Operation/dan 

sebagainya) tingkat 3 (tiga); dan 

5) melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 3 (tiga). 

c) Melaksanakan penyuluhan 

1) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi penentu penerimaan/Prominen (subjek penentu 

penerimaan/high influence subject) tingkat 3 (tiga); 

2) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 2 (dua); 

3) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 2 (dua); dan 

4) melaksanakan pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan khusus (Bentuk Usaha Tetap/JointVenture/Joint Operation/dan 

sebagainya) tingkat 3 (tiga). 

d) Evaluasi dan monitoring 

1) melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 2 (dua); 

2.  Penyuluhan langsung secara pasif: 

a) Melaksanakan penyuluhan: 

1) melaksanakan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 2 

(dua); 



2) melaksanakan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 

(tiga);  

3) memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 2 (dua); 

dan 

4) memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 

b) Evaluasi dan monitoring: 

1) melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan 

Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 (tiga). 

3.  Penyuluhan tidak langsung satu arah: 

a) Menyusun program penyuluhan: 

1) menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah 

per kegiatan (session plan) tingkat 2 (dua); 

2) menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah 

per kegiatan (session plan) tingkat 3 (tiga); 

3) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak 

langsung satu arah tingkat 2 (dua); dan 

4) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak 

langsung satu arah tingkat 3 (tiga). 

b) Menyusun materi penyuluhan: 

1) melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan tidak langsung satu 

arah tingkat 3 (tiga). 

4.  Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) Menyusun program penyuluhan: 

1) menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah per 

kegiatan (session plan) tingkat 2 (dua); 

2) menyusun rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah per 

kegiatan (session plan) tingkat 3 (tiga); 

3) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak 

langsung dua arah tingkat 2 (dua); dan 

4) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak 

langsung dua arah tingkat 3 (tiga). 



b) Menyusun materi penyuluhan: 

1) melaksanakan review terhadap materi Penyuluhan tidak langsung dua arah 

tingkat 3 (tiga). 

5.  Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan: 

a) Persiapan penyuluhan: 

1) melakukan review materi Penyuluhan perpajakan. 

b) Pelaksanaan penyuluhan: 
1) melaksanakan jadwal interaksi (online); 

2) melaksanakan pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, 

dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui 

media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) 

kompleksitas 1 (satu); 

3) melaksanakan penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 1 (satu); 

4) melaksanakan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 1 (satu); 

5) melaksanakan penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 2 (dua); 

6) menyusun konsep usulan pengembangan aplikasi pusat interaksi (contact 

center) dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan dengan pihak 

internal dan/atau eksternal; 

7) melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam 

rangka pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); 

8) menganalisis dan menyusun daftar pertanyaan ke unit kerja atas 

permasalahan pemberian layanan; 

9) melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan sebagai narasumber; 

dan 

10) melakukan sosialisasi ketentuan/ aplikasi perpajakan sebagai peserta. 

c) Evaluasi dan monitoring  

1) melaksanakan pemantauan langsung (live monitoring) atas pemberian 

dan/atau penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, 



permintaan transaksi perpajakan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan yang disampaikan melalui media; 
 
2) menyusun tanggapan teknis atas hasil penilaian kualitas layanan; dan 

3) melaksanakan evaluasi atas layanan bagian pengaduan/penjaminan 

kualitas. 

6.  Penyuluhan melalui pihak ketiga: 

1) Menyusun program penyuluhan: 

1) melakukan pemantauan persiapan kegiatan dalam rangka pelatihan pihak 

ketiga tingkat 2 (dua); dan 

2) melakukan pemantauan persiapan kegiatan dalam rangka pelatihan pihak 

ketiga tingkat 3 (tiga). 

d) Menyusun materi penyuluhan: 
2) menyusun materi uji awal (pretest) dan uji akhir (post test) dalam rangka 

pelatihan pihak ketiga tingkat 2 (dua); dan 

3) menyusun materi uji awal (pretest) dan uji akhir (post test) dalam rangka 

pelatihan pihak ketiga tingkat 3 (tiga). 

B.  Tanggung Jawab 

a) Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) Menyusun program penyuluhan: 
1) ketersediaan rencana kerja kegiatan penyuluhan langsung secara aktif per 

kegiatan (session plan) tingkat 2 (dua); 

2) ketersediaan rencana kerja kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif per 

kegiatan (session plan) tingkat 3 (tiga); 

3) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 2 (dua); 

4) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 3 (tiga); 

5) ketersediaan materi uji awal (pretest) dan uji akhir (posttest) kegiatan 

Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua); 

6) ketersediaan materi uji awal (pretest) dan uji akhir (posttest) kegiatan 

Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 3 (tiga); 

7) ketersediaan instrumen survei kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 2 (dua); dan 

8) ketersediaan instrumen survei kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 3 (tiga). 



b) Menyusun materi Penyuluhan: 
1) Ketersediaan materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi tingkat 2 (dua); 

2) Ketersediaan materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak

 Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu 

penerimaan/high influence subject) tingkat 3 (tiga); 

3) Ketersediaan materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada 

Bendaharawan; 

4) Ketersediaan materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak 

Badan Khusus (Bentuk Usaha Tetap/Joint Venture/Joint Operation/dan 

sebagainya) tingkat 3 (tiga); dan 

5) terlaksananya review terhadap materi Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 3 (tiga). 

c) melaksanakan penyuluhan: 
 

1) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi penentu penerimaan/Prominen (subjek penentu 

penerimaan/high influence subject) tingkat 3 (tiga); 

2) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 2 (dua); 

3) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 2 (dua); dan 

4) terlaksananya pemberian informasi secara langsung kepada Wajib Pajak 

Badan khusus (Bentuk Usaha Tetap/JointVenture/Joint Operation/dan 

sebagainya) tingkat 3 (tiga). 

d) evaluasi dan monitoring: 
1) terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 2 (dua); 

7.  Penyuluhan langsung secara pasif: 

1) melaksanakan Penyuluhan: 
1) terlaksananya piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 2 

(dua); 

2) terlaksananya piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 

(tiga); 



3) terlaksananya konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 2 (dua); 

4) terlaksananya konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 

 
e) evaluasi dan monitoring: 

 
2) terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan 

Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 (tiga). 

8.  Penyuluhan tidak langsung satu arah: 

1) menyusun program penyuluhan: 
2) ketersediaan rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah 

per kegiatan (session plan) tingkat 2 (dua); 

3) ketersediaan rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah 

per kegiatan (session plan) tingkat 3 (tiga); 

4) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung 

satu arah tingkat 2 (dua); dan 

5) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung 

satu arah tingkat 3 (tiga). 

f) menyusun materi penyuluhan: 
1) terlaksananya review terhadap materi Penyuluhan tidak langsung satu arah 

tingkat 3 (tiga). 

9.  Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) Menyusun program Penyuluhan: 
1) ketersediaan rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah 

per kegiatan (session plan) tingkat 2 (dua); 

2) ketersediaan rencana kerja kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah 

per kegiatan (session plan) tingkat 3 (tiga); 

3) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung 

dua arah tingkat 2 (dua); dan 

4) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung 

dua arah tingkat 3 (tiga). 

b) menyusun materi penyuluhan: 
1) terlaksananya review terhadap materi Penyuluhan tidak langsung dua arah 

tingkat 3 (tiga). 



10.  Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan: 

a) persiapan penyuluhan: 

1) terlaksananya review materi Penyuluhan perpajakan. 

b) pelaksanaan penyuluhan: 
1) terlaksananya jadwal interaksi (online); 

2) terlaksananya pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, 

dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui 

media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) 

kompleksitas 1 (satu); 

3) terlaksananya penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan 

kebutuhan organisasi (outbound) kategori 1 (satu); 

4) terlaksananya penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 1 (satu); 

5) terlaksananya penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

fungsional lain tingkat 2 (dua); 

6) ketersediaan konsep usulan pengembangan aplikasi pusat interaksi 

(contact center) dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan dengan 

pihak internal dan/atau eksternal; 

7) terlaksananya koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam 

rangka pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); 

8) terlaksananya analisis dan ketersediaan daftar pertanyaan ke unit kerja 

atas permasalahan pemberian layanan; 

9) keterlibatan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi 

ketentuan/aplikasi perpajakan; dan 

10) keterlibatan sebagai peserta dalam sosialisasi ketentuan/ aplikasi 

perpajakan. 

c) evaluasi dan monitoring: 
1) terlaksananya pemantauan langsung (live monitoring) atas pemberian 

dan/atau penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, 

permintaan transaksi perpajakan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi 

perpajakan yang disampaikan melalui media; 



2) ketersediaan tanggapan teknis atas hasil penilaian kualitas layanan; dan 

3) terlaksananya evaluasi atas layanan bagian pengaduan/penjaminan 

kualitas. 

11.  Penyuluhan melalui pihak ketiga: 

a menyusun program Penyuluhan: 

1) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan dalam rangka pelatihan 

pihak ketiga tingkat 2 (dua); dan 

2) terlaksananya pemantauan persiapan kegiatan dalam rangka pelatihan 

pihak ketiga tingkat 3 (tiga). 

d) menyusun materi penyuluhan: 
1) ketersediaan materi uji awal (pretest) dan uji akhir (post test) dalam rangka 

pelatihan pihak ketiga tingkat 2 (dua); dan 

2) ketersediaan materi uji awal (pretest) dan uji akhir (post test) dalam rangka 

pelatihan pihak ketiga tingkat 3 (tiga). 

III.  HASIL KERJA JABATAN 

1) Penyuluhan langsung secara aktif: 

a) menyusun program Penyuluhan: 

1) laporan session plan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua); 

2) laporan session plan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 3 (tiga); 

3) laporan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 2 (dua); 

4) laporan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 3 (tiga); 

5) materi soal uji awal (pretest) dan uji akhir (posttest) Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 2 (dua); 

6) materi soal uji awal (pretest) dan uji akhir (posttest) Penyuluhan langsung 

secara aktif tingkat 3 (tiga); 

7) materi survei Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 2 (dua); dan 

8) materi survei Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 3 (tiga). 
 

b) menyusun materi Penyuluhan: 
 

1) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi tingkat 2 (dua); 



2) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

penentu penerimaan/prominen (subjek penentu penerimaan/high influence 

subject) tingkat 3 (tiga); 

3) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Bendaharawan; 

4) materi Penyuluhan langsung secara aktif kepada Wajib Pajak Badan khusus 

(Bentuk Usaha Tetap/Joint Venture/Joint Operation/dan sebagainya) tingkat 3 

(tiga); dan 

5) lembar persetujuan materi Penyuluhan langsung secara aktif tingkat 3 (tiga). 
 

c) melaksanakan Penyuluhan: 
 

1) laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen (subjek penentu 

penerimaan/high influence subject) tingkat 3 (tiga); 

2) laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Badan terdaftar non Pengusaha Kena Pajak tingkat 2 (dua); 

3) laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak tingkat 2 (dua); dan 

4) laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak Badan khusus (BentukUsahaTetap/Joint Venture/Joint 

Operation/dan sebagainya) tingkat 3 (tiga). 
 

d) evaluasi dan monitoring: 
2) laporan monitoring pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 2 (dua). 
 

12.  Penyuluhan langsung secara pasif: 
 

1) Pelaksanaan Penyuluhan: 
1) laporan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 2 (dua); 

2) laporan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 (tiga); 

3) berita acara konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 2 (dua); dan 

4) berita acara konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 (tiga). 
 

e) evaluasi dan monitoring: 
1) laporan monitoring pelaksanaan kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif 

tingkat 3 (tiga). 
 

13.  Penyuluhan tidak langsung satu arah: 
 

a) menyusun program Penyuluhan: 
 



1) laporan session plan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 2 

(dua); 

2) laporan session plan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 3 

(tiga); 

3) laporan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah 

tingkat 2 (dua); dan 

4) laporan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung satu arah 

tingkat 3 (tiga). 
 

b) menyusun materi Penyuluhan: 
 

2) lembar persetujuan materi Penyuluhan tidak langsung satu arah tingkat 3 (tiga). 

14.  Penyuluhan tidak langsung dua arah: 

a) menyusun program Penyuluhan: 
1) laporan session plan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 2 

(dua); 

2) laporan session plan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 3 

(tiga); 

3) laporan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah 

tingkat 2 (dua); dan 

4) laporan pemantauan persiapan kegiatan Penyuluhan tidak langsung dua arah 

tingkat 3 (tiga). 
 

b) menyusun materi Penyuluhan: 
1) lembar persetujuan materi Penyuluhan tidak langsung dua arah tingkat 3 (tiga). 

 
15.  Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi 

perpajakan: 

a) persiapan Penyuluhan: 
1) laporan review materi Penyuluhan perpajakan; 

 
b) pelaksanaan Penyuluhan: 

 
1) laporan piket interaksi (online); 

2) laporan rekaman media pemberian informasi perpajakan, penerimaan 

pengaduan, dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan 

melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak 

(inbound) kompleksitas 1 (satu); 



3) laporan rekaman media penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk 

penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan kebutuhan 

organisasi (outbound) kategori 1 (satu); 

4) laporan hasil pelaksanaan penyampaian pengetahuan kepada fungsional lain 

tingkat 1 (satu); 

5) laporan hasil pelaksanaan penyampaian pengetahuan kepada fungsional lain 

tingkat 2 (dua); 

6) surat usulan pengembangan aplikasi pusat interaksi (contact center) dalam 

rangka menunjang kegiatan pelayanan dengan pihak internal dan/atau 

eksternal; 

7) laporan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka 

pelaksanaan operasional pusat interaksi (contact center); 

8) surat/nota dinas penyampaian daftar pertanyaan ke unit kerja atas 

permasalahan pemberian layanan; 

9) jam pelatihan sebagai narasumber dalam melakukan sosialisasi 

ketentuan/aplikasi perpajakan; dan 

10) jam pelatihan sebagai peserta dalam melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi 

perpajakan; 
 

c) evaluasi dan monitoring: 
 

1) laporan pemantauan langsung (live monitoring) atas pemberian dan/atau 

penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan 

transaksi perpajakan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan yang 

disampaikan melalui media; 

2) tanggapan dalam aplikasi terkait hasil penilaian kualitas layanan; dan 

3) laporan evaluasi kinerja tim pengaduan/penjaminan kualitas; 

16.  Penyuluhan melalui pihak ketiga: 

a. menyusun program Penyuluhan: 
 

1) laporan pemantauan persiapan kegiatan dalam rangka pelatihan pihak ketiga 

tingkat 2 (dua); 

2) laporan pemantauan persiapan kegiatan dalam rangka pelatihan pihak ketiga 

tingkat 3 (tiga). 
 

d) menyusun materi Penyuluhan: 
 

1) materi soal uji awal (pretest) dan uji akhir (post test) dalam rangka pelatihan 

pihak ketiga tingkat 2 (dua); dan 



2) materi soal uji awal (pretest) dan uji akhir (post test) dalam rangka pelatihan 

pihak ketiga tingkat 3 (tiga). 

 

IV.  TINGKAT FAKTOR 
Faktor 1 : Pengetahuan  yang dibutuhkan jabatan (Tingkat Faktor 1- 4 Nilai 550)  

1) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia wajib menguasai pengetahuan yang diperoleh melalui 

pendidikan minimal Diploma III di bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, 

komunikasi, teknik, atau bidang lainnya, sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan 

oleh Instansi Pembina serta pengalaman kerja pada waktu yang cukup lama terkait 

penyuluhan dan juga telah melalui pelatihan-pelatihan terkait penyuluhan sehingga telah 

memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan dan 

menyelesaikan berbagai macam masalah di bidang penyuluhan dan pembuatan materi 

penyuluhan. Asisten Penyuluh Pajak Penyelia memiliki pengetahuan tingkat lanjutan di 

bidang perpajakan berupa pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai 

(BM), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan pengetahuan dasar 

Perpajakan Internasional. Contoh keterampilan yang digunakan misalnya pada beberapa 

KP2KP seorang oleh Asisten Penyuluh Pajak Penyelia harus dapat berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing dalam menghadapi Wajib Pajak yang tidak mampu 

berbahasa Indonesia. Contoh lainnya yaitu Asisten Penyuluh Pajak Penyelia harus dapat 

menafsirkan peraturan perpajakan terkait registrasi Wajib Pajak dan menuangkannya ke 

dalam materi penyuluhan. 

 

2) Pendidikan dan Pelatihan:  

a. Pelatihan Teknis Perpajakan Tingkat Lanjutan 

b. Pelatihan Perpajakan Internasional Tingkat Dasar 

c. Pelatihan Fungsional 

d. Pelatihan Teknis Penyuluhan 

e. Pelatihan Bahasa Inggris 

f. Pelatihan Komunikasi 

g. Pelatihan Negosiasi 

h. Pelatihan Public Speaking 



Faktor 2 : Pengawasan Penyelia (Tingkat Faktor 2- 3 Nilai 275)  

1. Asisten Penyuluh Pajak Penyelia diawasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 

Kerja (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator). 

2. Pimpinan unit kerja memberikan tugas dengan mengindikasikan secara umum apa 

yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan, batas 

waktu dan prioritas tugas. Pimpinan unit kerja memberikan arahan untuk tugas baru, 

sulit, atau yang tidak biasa termasuk saran pengerjaan atau sumber materi yang 

tersedia. 

3. Penyelia (atasan) melakukan supervisi terkait penyusunan program penyuluhan, 

penyusunan materi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi dan 

monitoring penyuluhan. 

4. Asisten Penyuluh Pajak Penyelia dapat merencanakan dan melaksanakan langkah-

langkah yang sesuai dan menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan 

instruksi, kebijakan, atau praktik yang berlaku. Tanggung jawab Asisten Penyuluh 

Pajak Penyelia berupa laporan session plan, laporan pemantauan persiapan, laporan 

materi survei, laporan materi soal, laporan piket, laporan pelaksanaan kegiatan, dan 

laporan monitoring pada tingkat 2 dan 3 

5. Sebagai contoh pengawasan penyelia terhadap Asisten Penyuluh Pajak Penyelia yaitu 

ketika melakukan penyusunan materi Penyuluhan langsung kepada Wajib Pajak Badan 

khusus tingkat 3 (tiga) dengan sebelumnya berdiskusi dengan Penyuluh Pajak Ahli 

Madya untuk memperoleh masukan dan kemudian meminta persetujuan Penyelia 

(Kepala Unit Kerja) melalui lembar persetujuan materi Penyuluhan langsung secara aktif 

tingkat 3 (tiga). Ketika terjadi permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penyuluhan 

maka jabatan fungsional ini menyampaikan kepada jabatan fungsional jenjang keahlian 

untuk mencari solusinya. 

6. Contoh supervisi lainnya yaitu semua output berupa laporan session plan, laporan 

pemantauan persiapan, laporan materi survei, laporan materi soal, laporan piket, laporan 

pelaksanaan kegiatan, dan laporan monitoring pada tingkat 2 dan 3 yang dibebankan 

kepada jabatan ini ditelaah terlebih dahulu oleh jabatan fungsional jenjang ahli pertama 

atau muda untuk disetujui oleh Kepala KPP Pratama, Kepala Kanwil DJP, Kepala KPP 

Madya, atau Kepala KPP Khusus.  

7. Asisten Penyuluh Pajak Penyelia dapat memberikan solusi atas permasalahan dan 

melakukan supervisi output Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Terampil dan 

Mahir untuk kemudian dilaporkan ke Kepala Unit. 



Faktor 3 : Pedoman (Tingkat Faktor 3- 2 Nilai 125) 

1) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia memiliki sejumlah pedoman yang ditetapkan dalam 

melaksanakan pekerjaannya, yaitu berupa peraturan perpajakan (KUP, PPH, PPN, dan 

peraturan perpajakan lainnya) serta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

meliputi semua aspek penting tugas yang diberikan.  

2) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia dapat memilih pedoman, referensi, dan prosedur yang 

paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi terkecil serta dapat 

menentukan alternatif yang ada untuk digunakan dan bila terdapat situasi dimana 

pedoman tidak dapat diterapkan, maka akan mengacu kepada penyelia (atasan).  

3) Contohnya ketika Asisten Penyuluh Pajak Penyelia melakukan penyuluhan langsung 

secara pasif dengan memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 

2 (dua) dan tingkat 3 (tiga) dan menemui permasalahan, maka Asisten Penyuluh Pajak 

Penyelia dapat menentukan alternatif yang ada dari beberapa peraturan perpajakan 

sambil berkonsultasi kepada jenjang fungsional Penyuluh Pajak untuk mendapatkan 

pedoman. 

4) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia dapat menerima konsultasi terkait penyelesaian 

permasalahan yang dihadapi oleh jenjang keterampilan di bawahnya (Asisten Penyuluh 

Pajak Terampil atau Mahir). 

 

Faktor 4 : Kompleksitas (Tingkat Faktor 4- 3  Nilai 150) 

1) Pekerjaan Asisten Penyuluh Pajak Penyelia mencakup berbagai tugas yang melibatkan 

proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa 

yang harus dilakukan, tergantung pada analisas subyek, fase, ataupun persoalan yang 

terlibat dalam setiao tugas atau tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam 

alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan elemen yang harus diidentifikasi dan 

dianalisas untuk melihat hubungan timbal balik. Kompleksitas pekerjaan yang dihadapi 

oleh Asisten Penyuluh Pajak Penyelia seiring dengan luasnya pengalaman pekerjaan 

serta wawasan dan pelatihan-pelatihan yang diikuti di bidang penyuluhan perpajakan. 

2) Disamping meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tujuan utama yang hendak 

dicapai oleh jabatan ini untuk merubah perilaku masyarakat Wajib Pajak (Calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen, Bendaharawan, Wajib Pajak 

Badan Khusus, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak 

Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, dan/atau Wajib Pajak Badan Khusus) sehingga 

kepatuhan masyarakat Wajib Pajak meningkat. 



3) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia harus mempelajari dan memahami psikologi individu 

sasaran penyuluhan, status sosial, kultur nasional dan internasional, kebiasaan, nilai-nilai 

yang berlaku di daerah setempat, tingkat literasi dan pendidikan disamping menguasai 

potensi keuangan, jenis usaha, memahami proses bisnis usaha serta potensi pajak dari 

sasarannya.  

4) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia harus mampu memahami seluk beluk proses bisnis 

administrasi perpajakan yang akan disampaikan kepada Calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen, Bendaharawan, Wajib Pajak Badan 

Khusus, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak 

Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, dan/atau Wajib Pajak Badan Khusus ketika 

penyuluhan mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat Wajib Pajak atas proses 

bisnis administrasi perpajakan. 

5) Dalam pembuatan materi penyuluhan, Asisten Penyuluh Pajak Penyelia melakukan 

review kualitas konten dan tampilan materi yang dibuat berdasarkan standardisasi yang 

ada di tingkat 3 dengan menggunakan pemahaman atas prosedur penyusunan materi 

audio visual (seperti video, motion grafis dan lain-lain), prosedur penyunan materi visual 

(seperti salindia, leaflet dan lain-lain) dan prosedur penyusunan materi audio seperti siniar 

(siaran web tanalir) sehingga materi penyuluhan dapat tersampaikan dengan baik 

kepada Wajib Pajak dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan 

perpajakan dan proses bisnis administrasi perpajakan. 

6) Kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan seorang Asisten Penyuluh Pajak Penyelia 

yang seringkali terjadi yaitu ketika diadakan penyuluhan langsung aktif (one to many) 

atau penyuluhan pasif dua arah dengan suatu tema tertentu (contohnya pajak untuk 

UMKM) kepada Calon Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen, 

Bendaharawan, Wajib Pajak Badan Khusus, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non 

Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, dan/atau Wajib 

Pajak Badan Khusus dan masuk ke dalam sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh partisipan tidak berhubungan dengan tema yang dibawakan dan 

sangat bervariasi, bisa bertanya tentang PPh, PPN, KUP, Penagihan, Pemeriksaan 

bahkan hingga PBB. 

 

Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak (Tingkat Faktor 5- 2 Nilai 75) 

Asisten Penyuluh Pajak Penyelia mempunyai ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut: 

1. menyusun materi penyuluhan langsung secara aktif kepada: 



a. calon Wajib Pajak Orang Pribadi tingkat 2 (pada KPP Madya dan Kanwil yang 

memiliki KPP Madya); 

b. Orang Pribadi penentu penerimaan/Prominen (subjek penentu penerimaan/High 

Influence Subject) tingkat 3 (pada Kanwil yang tidak memiliki KPP Madya dan KPP 

Pratama); 

c.  Bendaharawan; 

d. Wajib Pajak Badan Khusus (BUT/Joint Venture/JO/dsb) tingkat 3 (pada Kanwil 

yang tidak memiliki KPP Madya dan KPP Pratama); 

2. melaksanakan penyuluhan perpajakan langsung secara aktif kepada: 

a. Orang Pribadi penentu penerimaan/Prominen (subjek penentu penerimaan/High 

Influence Subject) tingkat 3 (pada Kanwil yang tidak memiliki KPP Madya dan KPP 

Pratama); 

b. Badan untuk Wajib Pajak terdaftar non PKP tingkat 2 (pada KPP Madya dan Kanwil 

yang memiliki KPP Madya); 

c. Wajib Pajak Badan terdaftar PKP tingkat 2 (pada KPP Madya dan Kanwil yang 

memiliki KPP Madya); 

d. Wajib Pajak Badan Khusus (BUT/Joint Venture/JO/dsb) tingkat 3 (pada Kanwil yang 

tidak memiliki KPP Madya dan KPP Pratama); 

3. melaksanakan pemberian informasi perpajakan perpajakan, penerimaan pengaduan 

dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon 

berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound) dengan klasifikasi jenis 

informasi perpajakan mengenai Transfer Pricing, pajak internasional, WP Badan Khusus 

(BUT/joint venture/joint operation, dsb) 

4.  serta melaksanakan penyelesaian administrasi perpajakan kompleksitas 1 (mengubah 

database yang bernilai rupiah); dan 

5. Melaksanakan penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan 

aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan kebutuhan organisasi 

(outbound) kategori 1 (kepada WP Prominen/Penentu Penerimaan/Ketetapan Pajak > 

Rp1.000.000.000). 

Dampak yang hendak dicapai oleh seorang Asisten Penyuluh Pajak Penyelia ini dalam 

melakukan tugas penyuluhan kepada Calon Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang 

Pribadi Prominen, Bendaharawan, Wajib Pajak Badan Khusus, Wajib Pajak Badan 

Terdaftar Non Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, 

dan/atau Wajib Pajak Badan Khusus adalah meningkatkan kesadaran perpajakan, 



meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan 

masyarakat Wajib Pajak melalui peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku. 

Asisten Penyuluh Pajak Penyelia mampu memberikan edukasi kepada masyarakat Wajib 

pajak (Calon Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen, 

Bendaharawan, Wajib Pajak Badan Khusus, Wajib Pajak Badan Terdaftar Non Pengusaha 

Kena Pajak, Wajib Pajak Terdaftar Pengusaha Kena Pajak, dan/atau Wajib Pajak Badan 

Khusus) sehingga sehingga mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari 

proses lebih lanjut dimana masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban 

administrasi perpajakan secara mandiri (self assessment). 

 

Faktor 6 : Hubungan Personal (Tingkat Faktor 6- 2 Nilai 25) 

1) Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Penyuluh Pajak Penyelia berhubungan 

dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Hubungan internal mencakup seluruh 

pegawai di dalam lembaga yang sama, seperti Kementerian Keuangan, Kantor 

Pusat, dan unit vertikal. Hubungan eksternal mencakup namun tidak terbatas pada 

pemerintah daerah, pemerintah pusat, institusi, lembaga, asosiasi, orang asing, 

DPRD, Muspida dan pihak swasta.  

2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan melalui pihak ketiga, Asisten Penyuluh 

Pajak Penyelia melakukan hubungan koordinasi dengan perwakilan dari berbagai 

tingkat misalnya kantor pusat dan kantor wilayah. Selain itu contoh hubungan dengan 

anggota masyarakat misalnya ketika Asisten Penyuluh Pajak Penyelia menjalin 

kerjasama dengan lembaga DPRD untuk memberikan penyuluhan langsung aktif 

kepada para anggota DPRD.  

 

 

Faktor 7 : Tujuan Hubungan (Tingkat Faktor 7- 2 Nilai 50) 

Tujuan Hubungan dalam menjalankan tugas sebagai Asisten Penyuluh Pajak Penyelia yaitu: 

1. Hubungan personal dengan pimpinan unit dalam hal menerima penugasan, petunjuk, 

pengarahan dan mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 

Asisten Penyuluh Pajak Penyelia. 

2. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pejabat struktural, pejabat fungsional 

lainnya, dan staf di unit kerja maupun di luar unit kerja dalam satu instansi dalam 

menyusun materi penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan. 

3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak untuk 



meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku 

masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

Faktor 8 : Persyaratan Fisik (Tingkat Faktor 8- 1 Nilai 5) 

Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada 

Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Penyelia. Pekerjaan tidak membutuhkan 

mobitilitas yang tinggi. Pegawai dapat duduk dengan nyaman di kantor untuk melaksanakan 

pekerjaan atau kadang-kadang berjalan dan berdiri dalam melaksanakan penyuluhan 

perpajakan. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

 

Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan (Tingkat Faktor 9- 1 Nilai 5) 

Pekerjaan dilaksanakan di kantor atau ruangan di luar kantor yang memiliki risiko yang dapat 

dilakukan pencegahan bersifat standar, seperti penggunaan praktik kerja yang aman pada 

peralatan kantor, serta standar keselamatan kecelakaan kerja pada gedung dan perkantoran. 

 

V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU 

Tidak ada. 

 

 

  



VI. FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL 

Nama Jabatan : Asisten Penyuluh Pajak Penyelia 

Nama Unit Kerja  : Direktorat Jenderal Pajak 

Nama Instansi  : Kementerian Keuangan 

 

 
Faktor Evaluasi 

Nilai yang 
diberikan 

Standar Jabatan 
Fungsional Yang 

Digunakan (jika ada) 
Keterangan 

1 Faktor 1: Pengetahuan Yang 
Dibutuhkan Jabatan 

550  Tingkat Faktor 1-4 

2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia 275  Tingkat Faktor 2-3 

3 Faktor 3: Pedoman 125  Tingkat Faktor 3-2 

4 Faktor 4: Kompleksitas 150  Tingkat Faktor 4-3 

5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan 
Dampak 

75  Tingkat Faktor 5-2 

6 Faktor 6: Hubungan Personal 25  Tingkat Faktor 6-2 

7 Faktor 7: Tujuan Hubungan 50  Tingkat Faktor 7-2 

8 Faktor 8: Persyaratan Fisik 5  Tingkat Faktor 8-1 

9 Faktor 9: Lingkungan Kerja 5  Tingkat Faktor 9-1 

K 
E 
S 
I 
M 
P 
U 
L 
A 
N 

Total Nilai 1260  

 

Kelas Jabatan 8  (1105-1350) 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan: 

Ketua Tim 
 

(……………………………………..) 
 

Anggota Tim 
 
 

(……………………………………..) 

Anggota Tim 
 
 

(……………………………………..) 

 

 


