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TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu
pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat dan terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan prima, maka perlu adanya standar
pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka dipandang perlu menetapkan standar pelayanan
Pajak Daerah dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lenlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tarnbahran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O16 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tarlbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 11);
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7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2016 Nomor B1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 143 Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 143);

8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45157 I
4O5.27 12019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Paj ak Daerah
pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Paj ak Daerah pada Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Jenis pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah :

1. Penerbitan NPWPD dan NOPD;

2. Penghapusan NPWPD dan NOPD;

3. Pelaporan SPTPD;

4. Penetapan SKPD;

5. Mutasi SPPT;

6. Pembetulan SPPT;

7. Pengurangan SPPT;

8. Penghapusan SPPT;

9. Penerbitan SPPT Baru;

10. Saiinan SPPT; dan

11. Validasi BPHTB.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NoMOR :LBB.45 11976 l4os.2s12022
TANGGAL . I,

STANDAR PELAYANAN PENERBiTAN NPWPD DAN NOPD
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue
NO KOMPONEN URAIAN

Persyaratan a. formulir pendaftaran atau SPOP.

b. dokumen umum sebagai berikut :

- Wajib Pajak orang pribadi
1. fotokopi KTP atau KK bagi WNI atau paspor dan

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang bagi WNA.

2. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,00jika dikuasakan
beserta fotokopi KTP atau KK penerima kuasa.

- Wajib Pajak Badan Usaha
1. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya.
2. fotokopi KTP atau KK bagi WNI atau paspor dan

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang bagi WNA dari salah satu komanditer.

3. surat kuasa bermaterai Rp 10.000,00 jika dikuasakan
beserta fotokopi KTP atau KK penerima kuasa.

c. dokumen khusus sebagai berikut :

- Pajak Hotel
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Pajak Badan.
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha.

- Paj ak Restoran
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Pajak Badan.
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha.

- Pajak Hiburan
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Pajak Badan.
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha.

- Pajak Reklame
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Pajak Badan.
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3. rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. gambar desain reklame.
5. foto dan rencana lokasi reklame tertayang.
6. Perjanjian Kontrak dan rincian perhitungan kontrak

reklame jika diselenggarakan pihak ketiga.
7. Perjanjian Sewa atau surat izin dari pejabat / pemilik

/ pengeiola dalam hal penyelenggaraan reklame
dilakukan bukan di lahan milik Wajib Pajak.

B. fotokopi STNK dalam hal penyelenggaraan reklame
pada kendaraan atau reklame berjalan.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Paj ak Badan.
3. fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan.
4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha.

- Pajak Parkir
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Pajak Badan.
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha.
5. fotokopi Surat Izin Mengelola Parkir.

- Paj ak Air Tanah
1. fotokopi NPWPD.
2. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya untuk

Wajib Pajak Badan.
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha.

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1. fotokopi NPWPD.
2. surat keterangan Kepala Desa atau Lurah.
3. surat kuasa dari Wajib Pajak bermaterai Rp 10.000,00

jika dikuasakan.
4.lampiran SPOP untuk pendataan bangunan.
5. fotokopi SPPT tahun terakhir milik tetangga kanan /

kiri sebagai pembanding NJOP.

6. fotokopi Sertifikat Tanah dari BPN.
7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.

2 Tata cara a. Wajib Pajak mengisi formuiir pendaftaran atau SPOP
dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan Bidang Paj ak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verihkasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator menerbitkan NPWPD dan NOPD untuk

disahkan melalui Keputusan Kepala Badan.
f. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan

NPWPD dan NOPD kepada Wajib Pajak.

I
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3 Waktu
penyelesaian

2 hari kerja

4 Biaya Gratis

5 Produk
layanan

6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Call center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor : (0352 )489310
Whatsapp : O8l1 377 726

b. mekanisme pengaduan
Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal or 1SAS1 manu

KOMPONEN URAIANNO

1 Dasar
hukum

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

2 Sarana dan
prasarana

3 Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b.konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.

4

a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf
e. Petugas Pelayanan

1 orang
1 orang
1 orang
3 orang
1 orang

5 Jumlah
pelaksana

NPWPD dan NOPD

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O tettang Pajak Daerah.

Pengawasan
internal



6 Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampii,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senlmm, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

7 .Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

UPATEN PONOROGO
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LAMPIRAN II

STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN NPWPD DAN NOPD
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR :188.45 1rsl6 1405.25 12022
TANGGAL ,[l 40'St'

NO KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Paj ak telah
meninggal dunia dan I atau surat pernyataan warisan
telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk
Wajib Paj ak orang pribadi.

b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah
meninggalkan Indonesia / Daerah untuk selama-lamanya.

c. dokumen berupa penetapan pengadilan yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan Usaha telah
dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan
bahwa Badan Usaha telah dibubarkan atau terjadi
penggabungan usaha.

d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Paj ak telah
menghentikan kegiatan usahanya.

e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak
memiliki lebih dari i NPWPD dan/atau NOPD untuk
subjek dan objek pajak yang sama.

a. Wajib Paj ak mengisi formulir penghapusan dan
menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan Bidang Paj ak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator menerbitkan penghapusan NPWPD dan NOPD

untuk disahkan melalui Keputusan Kepala Badan.
f. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan

tanda bukti penghapusan NPWPD dan NOPD kepada
Wajib Pajak.

2 Tata cara

Waktu
penyelesaian

2 hari kerja

4 Biaya Gratis

J Produk
layanan

Tanda bukti penghapusan NPWPD dan NOPD

6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Call center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor :(0352)489310
Whatsapp : O8l1 377 726



b. mekanisme pengaduan
Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang teiah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal or anrsasl manu nn

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2020 tentang Paj ak Daerah.

Sarana dan
prasarana

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

2

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

3 Kompetensi
pelaksana

4 Pengawasan
internal

a. dilaksanakal oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.

Jumiah
pelaksana

1 orang
1 orang
1 orang
3 orang
1 orang

Jaminan
pelayanan

Diwujudkan daiam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan seny'um, saiam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

6

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b.dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

I

.) a. Kepala Badan :

b. Kepala Bidang :

c. Sub Koordinator :

d. Staf :

e. Petugas Pelayanan :



8 Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

N PONOROGO
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LAMPIRAN III

STANDAR PELAYANAN PELAPORAN SPIPD
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deli

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR :188.45 11516 1405.25 12022
TANGCAL.LlI,''ZZ

URAIANNO KOMPONEN

Persyaratan a. SPTPD.
b.laporan omzet penerimaan tiap bu1an.

1

Pelayanan online
a.Wajib Pajak mengisi SPTPD dan mengupload berkas

persyaratan secara online.
b. verilikator melakukan verifikasi.
c. Sub Koordinator melakukan validasi.
d. Wajib Pajak mendapatkan cetak e-bi11ing dan

melaksanakan pembayaran.

2 Tata cara

Pelayanan offline
a.Wajib Pajak mengisi SPIPD dan menyerahkan

persyaratan kepada petugas pelayanan Bidang
Daerah.

b.verilikator melakukan verifikasi.
c. Sub Koordinator melakukan validasi.
d.Wajib Pajak mendapatkan cetak e-billing

melaksanakan pembayaran.
dan

berkas
Pajak

15 menito

Biaya Gratis4

5 Produk
layanan

a. sarana pengaduan
Cali center Pelayanan Paj ak Daerah
Kantor : (0352 )489310
Whatsapp : O8l7 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang je1as.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

6 Pengeiolaan
pengaduan

Waktu
penyeiesaian

e-bi11ing



B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal or anisasi manu rin

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

ATEN PONOROGO

I
;5S{i calit

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 16 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O tenlang Pajak Daerah.

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data

2 Sarana dan
prasarana

a Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku

4 Pengawasan
internal

a. diiaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutar.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.
5 Jumlah

pelaksana
a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf
e. Petugas Pelayanan

: - orang
: - orang
: 1 orang
: 3 orang
: 1 orang

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyrrm, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

6 Jaminan
pelayanan

7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b.dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sej auh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NoMoR :188.45 11510 140s.25 12022
TANGGAL :'tAr,622

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN SKPD
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue

URAIANNO KOMPONEN

1 Persvaratan SPOP

Pelayanan online
a. Wajib Pajak mengisi SPOP dan mengupload berkas

persyaratan secara online.
b. verillkator melakukan verifikasi SKPD.
c. Sub Koordinator melakukan validasi SKPD.
d. Wajib Pajak mendapatkan cetak e-billing dan

melaksanakan pembayaran.

2 Tata cara

Pelayanan offline
a. Wajib Paj ak mengisi SPOP dan menyerahkan

persyaratan kepada petugas pelayanan Bidang
Daerah.

b. verifikator melakukan verifikasi SKPD.
c. Sub Koordinator melakukan validasi SKPD.
d. Wajib Paj ak mendapatkan cetak e-bi11ing

melaksanakan pembayaran.
dan

berkas
Pajak

15 menitWaktu
penyelesaian

Biaya4

e-bi11ing5 Produk
layanan

6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Call center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor :(0352)489310
Whatsapp : Oall 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Gratis

3



B.Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal o nlsasl manu actui

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

,tz
I

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O 16 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data

2 Sarana dan
prasarana

3 Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disipiin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku

Pengawasan
in ternal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.

4

a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf
e. Petugas Pelayanan

: - orang
: - orang
: 1 orang
:3 orang
: 1 orang

5 Jumlah
pelaksana

6 Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyum, sa1am,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

B Evaluasi
kinerja
pelayanan
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LAMPIRAN V: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NoMoR :188.45 11576 l4os.2s12022
TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN MUTASI SPPT
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue
NO KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan a. surat keterangan desa / kelurahan.
b. surat kuasa dari Wajib Paj ak bermaterai Rp 1O.000,O0

jika dikuasakan.
c. SPOP untuk pendataan tanah.
d. lampiran SPOP untuk pendataan bangunan.
e. fotokopi KTP atau KK.
f. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Pelayanan online
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi SPPT dan

menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan desa / kelurahan.

b. petugas pelayanan desa / kelurahan meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. verifikator mengajukan draft Keputusan Kepala Badan

untuk disahkan oleh Kepala Badan.
e. verifikator memproses ketetapan SPPT berdasarkan

Keputusan Kepala Badan.
f. petugas pelayanan desa / kelurahan menyerahkan SPPT

kepada Wajib Pajak.

Pelayanan offline
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi SPPT dan

menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan Bidang Paj ak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Paj ak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. verifikator mengajukan draft Keputusan Kepala Badan

untuk disahkan oleh Kepala Badan.
e. verillkator memproses ketetapan SPPI berdasarkan

Keputusan Kepala Badan.
f. petugas pelayanan Bidang Paj ak Daerah mencetak dan

menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak.

2 Tata cara

3 Waktu
penyelesaian

5 hari kerja

4 Biaya Gratis



J Produk
layanan

SPPT

Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Ca11 center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor :(0352)489310
Whatsapp : O8l7 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal o nlsasl manu acturi

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O tertang Pajak Daerah.

2 Sarana dan
prasarana

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data

Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

4 Pengawasan
internal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.
.Iumlah
pelaksana

a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf
e. Petugas Pelayanan

1 orang
1 orang
1 orang
4 orang
1 orang

6 Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyrm, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

6l

5



7 Jaminan
ke amanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan format
khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

B Evaluasi
kineria
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR : 188.45 t Plb l 4os.2s 1 2022
TANGGAL [, Ial:

STANDAR PELAYANAN PEMBETULAN SPPI
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deli
NO KOMPONEN URAIAN

1 Persvaratan a. surat keterangan desa / kelurahan.
b. surat kuasa dari Wajib Pajak bermaterai Rp 10.000,00

jika dikuasakan.
c. SPOP untuk pendataan tanah.
d. lampiran SPOP untuk pendataan bangunan.
e. fotokopi KTP atau KK.
f. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

2 Tata cara Pelayanan online
a. Wajib Paj ak mengajukan permohonan pembetulan SPPI

dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan desa / kelurahan.

b. petugas pelayanan desa / kelurahan meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. verifikator mengajukan draft Keputusan Kepala Badan

untuk disahkan oleh Kepala Badan.
e. verifikator memproses ketetapan SPPT berdasarkan

Keputusan Kepala Badan.
f. petugas peiayanan desa / kelurahan menyerahkan SPPT

kepada Wajib Pajak.

Pelayanan offline
a. Wajib Paj ak mengajukan permohonan pembetulan SPPT

dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan Bidang Pajak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. verifikator mengajukan draft Keputusan Kepala Badan

untuk disahkan oleh Kepala Badan.
e. verifikator memproses ketetapan SPPT berdasarkan

Keputusan Kepala Badan.
f. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah mencetak dan

menyerahkan SPPT kepada wajib Pajak.

3 Waktu
penyelesaian

5 hari kerja

4 Biaya Gratis



5 Produk
layanan

SPPT

6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Call center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor : (0352 )489310
Whatsapp : OBll 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang je1as.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengeloiaan pelayanan di
internal o isasi monu actui

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 16 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O tentang Pajak Daerah.

2 Sarana dan
prasarana

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

3 Kompetensi
pelaksana

4 Pengawasan
internal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.
5 Jumlah

pelaksana
a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf
e. Petugas Pelayanan

1 orang
1 orang
1 orang
4 orang
1 orang

6 Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyrrm, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.



7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b.dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

B Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR :188.45 lt57b 1405.25 12022
TANGGAL:II ,,::.

STANDAR PELAYANAN PENGURANGAN SPFrI
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue

URAIANNO KOMPONEN

a. surat keterangan desa / kelurahan.
b. surat kuasa dari Wajib Pajak bermaterai Rp 10.000,00

jika dikuasakan.
c. SPOP untuk pendataan tanah.
d.lampiran SPOP untuk pendataan bangunan.
e. fotokopi KTP atau KK.
f. surat pernyataan besarnya penghasilan.
g. formulir isian anggota pensiunan / PWRI / PEPABRI /

LVRI / DHN 45.
h.surat keterangan pensiun untuk pegawai I karyawan I

purnawirawan.
i. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah.
j. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

1 Persvaratan

Pelayanan oniine
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan

SPPT dan menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas pelayanan desa / kelurahan.

b. petugas pelayanan desa / kelurahan meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator mengajukan draft Keputusan Bupati

Ponorogo untuk disahkan oleh Bupati Ponorogo.
f. verifikator memproses pengurangan SPPT berdasarkan

Keputusan Bupati Ponorogo.
g. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan

Keputusan Bupati Ponorogo kepada Wajib Pajak.
h.Wajib Paj ak melaksanakan pembayaran.

2 Tala cara

Pelayanan offline
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan

SPPT dan menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas pelayanan Bidang Paj ak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dal merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.



e. verifikator mengajukan draft Keputusan Bupati Ponorogo
untuk disahkan oleh Bupati Ponorogo.

f. verifikator memproses pengurangan SPPT berdasarkan
Keputusan Bupati Ponorogo.

g. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan
Keputusan Bupati Ponorogo kepada Wajib Pajak.

h. Wajib Paj ak melaksanakan pembayaran.

3 Waktu
penyelesaian

5 hari kerja

4 Biaya Gratis
5 Produk

layanan
Keputusan Bupati Ponorogo

6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Call center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor : (0352 )489310
Whatsapp : O8lI 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
I jawaban sebagai tindak ianjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal or isasi manu actunn

NO KOMPONEN URAIAN

Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor I Tahun2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 i 6 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Paj ak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor l0 Tahun
2O2O tentang Pajak Daerah.

1

Sarana dan
prasarana

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

3 Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

4 Pengawasan
internal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b.konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.

2



5 Jumiah
pelaksana

a. Bupati
b. Kepala Badan
c. Kepala Bidang
d.Sub Koordinator
e. Staf
f. Petugas Pelayanan

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
4 orang
1 orang

6 Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oieh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan sen1r.rm, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

8 Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
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LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMoR :188.4sll57c 1405.25 12022
TANGGAL:II 4SS2'

STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN SPPI
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue
NO KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan a. surat keterangan desa / kelurahan.
b.SPP| tahun terakhir.
Pelayanan online
a. Wajib Paj ak mengajukan permohonan penghapusan

SPPT dan menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas pelayanan desa / kelurahan.

b. petugas pelayanan desa / kelurahan meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator mengajukan draft Keputusan Bupati

Ponorogo untuk disahkan oleh Bupati Ponorogo.
f. verifikator memproses penghapusan SPPT berdasarkan

Keputusan Bupati Ponorogo.
g. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan

Keputusan Bupati Ponorogo kepada Wajib Pajak.

2 Tata cara

Pelayanan offline
a.Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan

SPPT dan menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Paj ak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifi kator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator mengajukan draft Keputusan Bupati

Ponorogo untuk disahkan oleh Bupati Ponorogo.
f. verifikator memproses penghapusan SPPT berdasarkan

Keputusan Bupati Ponorogo.
g. petugas pelayanan Bidang Paj ak Daerah menyerahkan

Keputusan Bupati Ponorogo kepada Wajib Pajak.

Waktu
penyelesaian

5 hari kerja

Gratis4 Biaya

5 Produk
layanan

tanda bukti penghapusan SPPT

a



6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Ca11 center Peiayanan Pajak Daerah
Kantor :(0352)489310
Whatsapp : O8l7 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
I jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal o 1SAS1 manu actu

URAIANNO KOMPONEN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 16 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O tentang Pajak Daerah.

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

2 Sarana dan
prasarana

Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan
internal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b.konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.

4

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
4 orang
1 orang

a. Bupati
b. Kepala Badan
c. Kepala Bidang
d. Sub Koordinator
e. Staf
f. Petugas Pelayanan

J Jumlah
pelaksana

Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyrrm, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

6

I

I



7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b.dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

8 Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaiuasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

EN PONOROGO
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LAMPIRAN iX KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR
TANGGAL

: 188.45 / t576

:t1 40'622.
I 405.25 I 2022

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SPPT BARU
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deli
NO KOMPONEN

1 Persvaratan a. surat keterangan desa / kelurahan.
b. surat kuasa dari Wajib Paj ak bermaterai Rp 10.000,00

jika dikuasakan.
c. SPOP untuk pendataan tanah.
d. lampiran SPOP untuk pendataan bangunan.
e. fotokopi KTP atau KK.
f. fotokopi SPPT tahun terakhir milik tetangga kanan / kiri

sebagai pembanding NJOP.
g. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Pelayanan online
a. Wajib Paj ak mengajukan permohonan penerbitan SPPT

baru dan menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas pelayanan desa / kelurahan.

b. petugas pelayanan desa / kelurahan meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator mengajukan draft Keputusan Bupati Ponorogo

untuk disahkan oleh Bupati Ponorogo.
f. verifikator memproses penerbitan SPPT baru berdasarkan

Keputusan Bupati Ponorogo.
g. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan

SPPT baru dan Keputusan Bupati Ponorogo kepada
wajib Pajak.

2 Tata cara

Pelayanan offline
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT

baru dan menyerahkan berkas persyaratan kepada
petugas peiayanan Bidang Paj ak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. verifikator mengajukan draft Keputusan Bupati Ponorogo

untuk disahkan oleh Bupati Ponorogo.
f. verifikator memproses penerbitan SPPT baru berdasarkan

Keputusan Bupati Ponorogo.

URAIAN



g. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah menyerahkan
SPPT baru dan Keputusan Bupati Ponorogo kepada
Wajib Pajak.

3 Waktu
penyelesaian

5 hari kerja

4 Biaya Gratis
5 Produk

layanan
SPPT baru

Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Ca11 center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor : (0352 )489310
Whatsapp : OSll 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang
telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas yang
jeias.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak ianjut atas pengaduan.

B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal o 1SAS1 manu actu

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O tentar,g Pajak Daerah.

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

2 Sarana dan
prasarana

Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku

4 Pengawasan
internal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.
a. Bupati
b. Kepala Badan
c. Kepaia Bidang
d. Sub Koordinator
e. Staf
f. Petugas Pelayanan

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
4 orang
1 orang

D Jumlah
pelaksana

I

6



6 Jaminan
pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyrm, sa1am,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

8 Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1AH
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LAMPIRAN X:

STANDAR PELAYANAN SALINAN SPPT
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR :188.45 ll57L 1405.25 12022
TANGGAL :ll 40622

NO KOMPONEN URAIAN

1 Persvaratan a. surat keterangan desa / kelurahan.
b. surat kuasa dari Wajib Pajak bermaterai Rp 10.000,00

jika dikuasakan.
c. fotokopi SPPT.

d.fotokopi KTP atau KK.

2 Tata cara Pelayanan online
a.Wajib Paj ak mengajukan permohonan salinan SPPI dan

menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan desa / kelurahan.

b. petugas pelayanan desa / kelurahan meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. petugas pelayanan desa / kelurahan mencetak dan
menyerahkan SPPI kepada Wajib Pajak.

Pelayanan offline
a. Wajib Paj ak mengajukan permohonan salinan SPPT dan

menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
pelayanan Bidang Pajak Daerah.

b. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah meneliti
kelengkapan berkas dan merekam data permohonan
secara elektronik.

c. petugas pelayanan Bidang Pajak Daerah mencetak dan
menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak.

t hari kerja3 Waktu
penyelesaian

Biaya Gratis
5 Produk

layanan
SPPT

a. sarana pengaduan
Ca11 center Peiayanan Pajak Daerah
Kantor :(0352)4B9310
Whatsapp : O8l1 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang je1as.

c. petugas pengeiolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memverifikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

6 Pengelolaan
pengaduan

4



B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal o SASl mQnu acturi

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
N DAN ASSET DAERAH

N PONOROGO

tio-

*
6

I

URAIANNO KOMPONEN

1 Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O 16 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2020 tentang Paj ak Daerah.

2 Sarana dan
prasarana

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data.

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

3 Kompetensi
pelaksana

4 Pengawasan
internal

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.
a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf
e. Petugas Pelayanan

5 Jumlah
pelaksana

6 Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyum, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

a. keamalan produk layanan dijamin menggunakan format
khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

7 Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melaiui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

8 Evaluasi
kinerja
pelayanan

Sltrl pt ltptuil
Pftcfl0t{.lll [t |]lifiit ofii

i55II0nflail

F

ARI F TJAHJONO, M.M.

)

- orang
- orang
- orang
1 orang
1 orang

Jaminan
pelayanan

,/,



LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NoMoR : 188.4s l lelL l 4os.2s 1 2022
TANGGAL:5I 4i.'iJ

STANDAR PELAYANAN VALIDASI BPHTB
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

A. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
seruice deliue

KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan a. fotokopi KTP atau KK.
b. fotokopi letter C / surat ukur tanah / setil-rkat tanah

dari BPN.
c. foto objek pajak tanah dan/atau bangunan.
d. fotokokopi surat keterangan waris dilegalisir oleh Kepala

Desa / Lurah (khusus waris).
e. fotokopi surat pemenang lelang (khusus lelang).
f. titik cPS letak objek pajak.
g. dokumen pendukung lainnya.

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan vaiidasi BPHTB
dan menyerahkan berkas persyaratan kepada PPAT /
PPATS.

b. PPAT / PPATS meneliti kelengkapan berkas dan merekam
data permohonan secara elektronik.

c. verifikator melakukan verifikasi.
d. Sub Koordinator melakukan validasi.
e. PPAT / PPATS mencetak SSPD dan menyerahkan kepada

Wajib Pajak.
f. WEib Pajak melaksanakan pembayaran.

2 Tata cara

Waktu
penyelesaian

t hari kerja3

4 Biaya Gratis
Produk
layanan

SSPD BPHTB5

6 Pengelolaan
pengaduan

a. sarana pengaduan
Call center Pelayanan Pajak Daerah
Kantor : (0352 )489310
Whatsapp : Oall 377 726

b. mekanisme pengaduan
pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan
yang telah disediakan dan dilengkapi dengan identitas
yang jelas.

c. petugas pengelolaan pengaduan
Petugas pengelola pengaduan memveriiikasi materi
pengaduan ke bagian terkait dan memberikan tanggapan
/ jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

NO



B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal o isasi manu octu

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KE AN DAN ASSET DAERAH

EN PONOROGO

a
rL

*
,o

---1

KOMPONEN URAIAN

I Dasar
hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2O2O lentang Paj ak Daerah.

2 Sarana dan
prasarana

a. alat tulis kantor.
b. komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi.
c. aplikasi pelayanan dan jaringan komunikasi data

Kompetensi
pelaksana

a. minimal SLTA.
b. menguasai komputer.
c. mampu bekerja dalam tim.
d. teliti dan disiplin.
e. memahami peraturan perundangan yang berlaku.

3

a. dilaksanakan oleh atasan langsung secara
berkelanjutan.

b.konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
c. hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun

horizontal.

4 Pengawasan
internal

5 Jumlah
pelaksana

a. Kepala Badan
b. Kepala Bidang
c. Sub Koordinator
d. Staf

- orang
- orang
1 orang
1 orang

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
pelayanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, hati-hati dan menerapkan senyum, salam,
sapa, sopan, santun, dan tanpa biaya.

6 Jaminan
pelayanan

a. keamanan produk layanan dijamin menggunakan
format khusus.

b. dokumen lengkap dan dibubuhi tanda tangan, sehingga
dijamin keasliannya.

7

Evaluasi
kinerja
pelayanan

Kinerja pelayanan dievaluasi melalui pengembangan
budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
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Jaminan
keamanan &
keselamatan
pelayanan


