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ABSTRACT 
The main goal of the e-Government implementation is to provide better services to the public, better governance, 
transparency and accountability. Currently, it has become a major need in Surabaya City to apply e-Government for 
handling regional taxes (e-Tax). The current system for processing regional taxes involves bulky paper work and is 
constrained by office work hours. The data collected provide only limited information for the planning, monitoring and 
evaluating the tax collection process. Considering the readiness and the level of literacy of both the public and 
government regarding information and communication technology, the e-Tax system must be planned carefully. The 
implementation should be performed gradually following the readiness and public awareness of the importance of the 
system. In this research, the preliminary stage of e-Tax system design is conducted. The system is currently applied only 
to hotel and restaurant taxes.  
Keywords : e-Government, e-Tax, Public Service, Electronic Data Processing.  
 
1. Pendahuluan 
Sejalan dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government, Pemerintah Kota Surabaya tidaklah tertinggal dalam hal penerapannya. Di bidang G2B (government to 
business) sudah terlaksana sistem e-procurement, sedangkan untuk G2G (government to government) juga telah 
dilaksanakan sistem e-budgeting. Di sisi lain, unit-unit pelayanan publik (government to citizen) termasuk Dinas Pajak 
Pemerintah Kota Surabaya juga semestinya memanfaatkan sistem data elektronik untuk pelayanan kepada masyarakat 
penggunanya agar mempercepat, mempermudah dan memperluas jaringan layanan kepada masyarakat dalam 
berhubungan dengan pemerintah. Salah satu bentuk penerapan e-Government pada Dinas Pajak Pemerintah Kota 
Surabaya adalah berwujud e-Tax, yaitu sistem administrasi perpajakan elektronik dimana masyarakat diharapkan dapat 
memperoleh informasi mengenai pajak dan melakukan pelaporan pajak secara cepat, mudah, berjangkauan luas, dengan 
meminimalkan batasan ruang dan waktu, melalui jaringan internet. 
 
Permasalahan yang muncul adalah pada jenis pajak apa sistem e-Tax ini diwujudkan, bagaimana kesiapan masyarakat 
dalam menerima dan menerapkan teknologi e-Tax, terutama bagaimana kesiapan aparat pemerintah dalam melaksanakan 
sistem e-Tax tersebut.  
 
2. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini disusun perencanaan sistem e-Tax tahap awal, disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, kebutuhan 
masyarakat, serta kesiapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perancangan sistem berbasis obyek, 
didahului dengan studi literatur mengenai perangkat-perangkat hukum yang terkait dengan pajak daerah, dilanjutkan 
observasi sistem pengelolaan perpajakan yang ada di Dinas Pajak Kota Surabaya, wawancara dengan wajib pajak dan 
petugas pengelola sistem perpajakan Kota Surabaya. Notasi yang digunakan dalam dokumentasi laporan penelitian 
adalah Unified Modeling Language (UML).  

 
3. Landasan Teori 
Jenis pajak yang dikelola oleh daerah, yang lebih dikenal dengan istilah pajak daerah[2], menurut Undang-undang No.34 
Tahun 2000 adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Sesuai dengan konsep perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, maka untuk daerah kabupaten atau kota, yang dimaksud dengan pajak daerah meliputi: 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 
g. Pajak Parkir. 

Sistem perpajakan hotel dan restoran yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada saat ini mengacu pada 
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003 Tentang Pajak 
Hotel.  
 
Berdasarkan definisi yang ada pada peraturan-peraturan tersebut maka yang disebut sebagai hotel adalah “bangunan yang 
khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang 
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menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran”. Pajak hotel didefinisikan 
sebagai “pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel”[4,5]. 
 
Sedangkan definisi restoran adalah “tempat menyantap makanan dan/ atau minuman, yang disediakan dengan dipungut 
bayaran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang”. Disebutkan bahwa pajak 
restoran definisinya adalah “pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada 
restoran”[4,5]. 
 
4. Hasil dan Diskusi 
Setelah melakukan observasi pada sistem pengelolaan pajak yang ada di Dinas Pajak Kota Surabaya, dan dengan 
melakukan wawancara baik petugas pajak maupun dengan pejabat yang menangani pengelolaan perpajakan di Dinas 
Pajak Kota Surabaya, maka batasan perencanaan sistem e-Tax untuk jenis pajak pada tahap awal adalah diperuntukkan 
hanya untuk pajak hotel dan restoran. Pertimbangannya adalah antara lain kesiapan wajib pajak dalam adaptasi dengan 
teknologi, serta kesiapan Dinas Pajak dalam mengelola sistem elektronik. Batasan lain yang perlu digarisbawahi adalah 
bahwa sistem E-Tax digunakan sebagai sistem yang menunjang sistem yang sudah ada sekarang, bukan sebagai sistem 
baru yang menggantikan sistem sebelumnya. 
 
4.1 Proses Bisnis Perpajakan Hotel dan Restoran Kota Surabaya 

 
Gambar 1. Use Case Perpajakan Hotel dan Restoran 

 
Jika ditinjau secara keseluruhan, maka proses bisnis yang terjadi pada sistem pengelolaan perpajakan di Kota Surabaya 
meliputi hal-hal berikut : 

 Penetapan dan penghitungan pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan jumlah pembayaran 
yang dilakukan kepada hotel/restoran. 

 Pembayaran pajak oleh wajib pajak ke Kas Daerah Pemerintah Kota Surabaya. 
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 Pelaporan pajak, melalui pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh wajib pajak. SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan 
atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 Pemberitahuan, pemberian teguran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak. 
 Penagihan pajak 
 Penyitaan dan pelelangan  
 Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 
 Pengajuan keberatan oleh wajib pajak 
 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
 Pemeriksaan dan pengawasan pajak 
 Penyidikan dan penentuan tindak pidana karena kelalaian pembayaran pajak. 

Keterkaitan antara proses-proses dan aktor-aktor yang terlibat dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

Dari keseluruhan proses bisnis di atas, pada perencanaan tahap awal tidak semua akan diterapkan dalam bentuk 
elektronik. Yang akan dibangun di dalam sistem e-Tax adalah hal-hal berikut ini : 

 Pendaftaran baru Wajib Pajak 
 Digunakan oleh seseorang yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 

 Surat elektronik untuk pengukuhan Wajib Pajak 
 Surat yang mengukuhkan seseorang bahwa ia adalah sesorang Wajib Pajak yang Wajib Pungut. Dengan surat ini 

Wajib Pajak akan memperoleh Username dan Password yang bisa digunakan untuk logon ke fasilitas e-Tax. 
 Surat elektronik untuk pemberitahuan pemeriksaan Wajib Pajak 

 Surat yang digunakan sebagai pemberitahuan bahwa seorang Wajib Pajak akan diperiksa. 
 Surat elektronik Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

 Surat Ketetapan elektronik yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah pembayaran periodik, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

 Surat elektronik Ketetapan Pajak Daerah Nihil 
 Surat Ketetapan elektronik yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan pembayaran yang 

telah dilakukan atau pajak tidak terutang. 
 Surat elektronik Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

 Surat ketetapan elektronik yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran periodik 
lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang. 

 Surat elektronik Pemberitahuan Pajak Daerah 
 Surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
 Surat elektronik Ketetapan Pajak Daerah 

 Surat Ketetapan elektronik yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 
 Surat elektronik permohonan keberatan dan/atau keringanan pajak 

 Surat permohonan elektronik yang diajukan oleh seorang Wajib Pajak untuk menyatakan keberatan atas pembayaran 
pajak atau untuk memperoleh keringanan pembayaran pajak. 

 Surat elektronik permohonan angsuran pembayaran pajak 
 Surat permohonan elektronik yang diajukan oleh seorang Wajib Pajak untuk memperoleh persetujuan pembayaran 

pajak secara angsuran. 
 Surat elektronik himbauan untuk membayar pajak 

 Surat elektronik yang digunakan Dinas Pajak untuk menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak. 
 Surat elektronik peringatan pengembalian SPTPD 

 Surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 
terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 Query informasi tunggakan tagihan 
 Menampilkan informasi tunggakan tagihan sesuai dengan range periode yang diminta oleh Wajib Pajak. 

 Query informasi pembayaran pajak 
 Menampilkan informasi nilai pajak yang dibayar sesuai dengan range periode yang diminta oleh Wajib Pajak. 

 Informasi Tunggakan Pajak 
 Wajib Pajak dapat memperoleh informasi tunggakan pajak yang harus dibayar. 

 Informasi Transaksi Pembayaran yang pernah dilakukan 
 Wajib Pajak dapat memperoleh informasi tentang semua transaksi pembayaran yang pernah dilakukan. 

 Informasi Peraturan Perundangan Pajak Hotel dan Restoran di Surabaya 
 Wajib Pajak dapat memperoleh informasi tentang Peraturan Perundangan Pajak Hotel dan Restoran di kota Surabaya. 

 Berita Baru Seputar Perpajakan di Surabaya 
 Wajib Pajak dapat mengikuti perkembangan berita baru seputar perpajakan di Surabaya. 

 Digital signature 
 Persetujuan atau tanda tangan dari Wajib Pajak secara digital. 
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 Help Desk online 
 Layanan bantuan melalui internet untuk Wajib Pajak. 

 
4.2 Modul Sistem e-Tax 
4.2.1 Pendataan Wajib Pajak 
Jika digambarkan dalam bentuk Use Case Diagram, maka sub sistem e-Tax Pendataan Wajib Pajak dapat digambarkan 
seperti terlihat pada Gambar 2. Pada Sub sistem e-Tax Pendataan Wajib Pajak ini, Wajib Pajak dapat melakukan hal-hal 
di bawah ini: 

 Mendaftarkan diri melalui fasilitas internet. 
 Menerima Surat elektronik yaitu Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak 

 
4.2.2 Penetapan Official Assessment 
Pada Sub sistem e-Tax Official Assessment yang akan diterapkan di Kantor Dinas Pajak Kota Surabaya, Wajib Pajak 
menerima surat elektronik yaitu SKPD dari Koordinator PHRH. 

Gambar 2. Use Case Diagram Pendataan Wajib Pajak 
 

4.2.3 Penetapan Self Assessment 
Pada Sub sistem e-Tax Penetapan Self Assessment yang akan diterapkan di Kantor Dinas Pajak Kota Surabaya, Wajib 
Pajak dapat melakukan hal-hal di bawah ini: 

 Menerima surat elektronik yaitu Surat Peringatan Pengembalian SPTPD dari Petugas Pendataan Dinas. 
 Menerima surat elektronik yaitu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dari Petugas Tata Usaha. 
 Menerima surat elektronik yaitu:  

 SKPDKB jika pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar 
 SKPDLB jika jumlah setoran pajak atau penyetoran pajak lebih besar dari hasil pemeriksaan. 
 SKPDN jika jumlah penyetoran pajak sama besarnya dengan hasil pemeriksaan. 

 
4.2.4 Penanganan Pembayaran Tunai dan Angsuran 
Pada Sub sistem e-Tax Penanganan Pembayaran Tunai dan Angsuran yang akan diterapkan di Kantor Dinas Pajak Kota 
Surabaya, Wajib Pajak dapat memperoleh informasi pembayaran yang pernah dilakukan. 
 
4.2.5 Penagihan Pajak 
Pada Sub sistem e-Tax Penagihan yang akan diterapkan di Kantor Dinas Pajak Kota Surabaya, Wajib Pajak dapat 
melakukan hal-hal di bawah ini: 

 Menerima surat elektronik yaitu Surat Himbauan dari Koordinator PHRH. 

Pembaharuan pada sistem lama
UseCase baru pada sistem
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 Memperoleh informasi tunggakan pajak. 
 

4.2.6 Penanganan Keberatan Wajib Pajak 
Pada Sub sistem e-Tax Penanganan Keberatan Wajib Pajak yang akan diterapkan di Kantor Dinas Pajak Kota Surabaya, 
Wajib Pajak dapat melakukan hal-hal di bawah ini: 

 Mengajukan surat elektronik yaitu Surat Keberatan dan/atau Keringanan atas pembayaran pajak yang ditujukan 
kepada Koordinator PHRH. 

 Memperoleh informasi mengenai persetujuan atau penolakan atas pengajuan yang telah dilakukan 
 

4.2.7 Pengajuan Angsuran dan Penundaan Setoran Pajak 
Pada Sub sistem e-Tax Pengajuan Angsuran dan Penundaan Setoran Pajak yang akan diterapkan di Kantor Dinas Pajak 
Kota Surabaya, Wajib Pajak dapat melakukan hal-hal di bawah ini: 

 Mengajukan surat elektronik yaitu Surat Permohonan Angsuran / Surat Permohonan Penundaan Pembayaran pajak 
yang ditujukan kepada Bidang PHRH. 

 Menerima surat elektronik yaitu Surat Persetujuan Penundaan/Surat Perjanjian Angsuran. 
 Menerima surat elektronik yaitu Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran. 

 
4.3 Pemilihan Model Jaringan Komputer  
Dari berbagai macam jenis model jaringan komputer untuk implementasi e-Tax, maka yang dipilih untuk sistem e-Tax 
adalah sistem informasi berbasis web. Pemilihan ini didisain karena system informasi berbasis web memberikan 
keunggulan-keunggulan antara lain : 
1. Jaringan internet mudah dijangkau masyarakat dari berbagai lapisan sesuai dengan skala dan kemampuan, 

mengingat bahwa jaringan internet dapat terhubung melalui berbagai jenis saluran komunikasi, antara lain modem 
terhubung jaringan telepon POTS (plain old telephone system), modem DSL (digital subscriber line), modem ISDN 
(integrated service digital network), modem jaringan seluler GSM, GPRS atau CDMA, wireless, leased-line, 
jaringan TV kabel, warnet, internet café dan sebagainya. 

2. Internet bersifat terbuka terhadap jenis hardware dan software, sehingga dapat merangkul berbagai vendor dan 
berbagai jenis produk, tidak tergantung kepada jenis hardware dan software yang spesifik. Dengan demikian tidak 
ada keharusan agar masyarakat pengguna sistem e-Tax menggunakan hardware atau software khusus. 

3. Sambungan internet memiliki biaya pengadaan (setup cost) yang lebih murah dibandingkan misalnya dengan 
jaringan khusus yang melingkupi seluruh kota Surabaya. 

4. Teknologi ini telah banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga meminimalkan penghalang karena adanya penerapan 
teknologi baru. 

 
5. Kesimpulan 
Sistem perpajakan hotel dan restoran yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini mengacu pada 
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003 Tentang Pajak 
Hotel, dapat diimplementasikan ke dalam bentuk sistem elektronik e-Tax berbasis web, pada sebagian besar business 
processnya. 
 
Mengingat pada saat ini belum semua masyarakat khususnya wajib pajak hotel dan restoran siap untuk beralih secara 
keseluruhan ke sistem e-Tax, maka sistem ini diterapkan sebagai pendamping dari sistem perpajakan secara offline yang 
sudah ada. Diharapkan dengan semakin tersosialisasinya sistem ini dan semakin majunya penerimaan dan literacy 
masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem e-Tax ini akan dapat berfungsi semaksimal mungkin 
di masa-masa mendatang. 
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