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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan 
rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan 
untuk berkarya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Institusi perpajakan modern sesuai standar OECD ataupun TADAT, harus memiliki 
Effective Risk Management dalam pengelolaan organisasi. Untuk itulah di tahun 
2019 DJP mengimplementasikan Compliance Risk Management (CRM) pada 
empat fungsi, yaitu fungsi ekstensifikasi, fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, 
serta fungsi penagihan. Pengembangan Effective Risk Management di DJP 
menggunakan konsep Big Data Analytics (BDA).
BDA memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi DJP 
dalam menentukan akar permasalahan bidang perpajakan sebagai langkah 
strategis untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan. Saat ini DJP telah 
mengembangkan BDA sebagai tools pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
BDA juga bertujuan untuk mentransfer tacit knowledge yang dimiliki petugas 
pajak ke dalam mesin algoritma sehingga mesin algoritma dapat menggantikan 
analisis yang bersifat rutin. Dengan demikian, petugas pajak dapat lebih fokus 
pada kegiatan atau analisis yang lebih mendalam. Proses transfer tacit knowledge 
ke dalam BDA adalah proses yang berkelanjutan untuk menjamin keputusan yang 
lebih adaptif dan presisi.
Melalui buku mengenai CRM dan BI ini, diharapkan pembaca dapat mengenal 
dan memahami produk-produk BDA yang dikembangkan untuk mewujudkan DJP 
sebagai Data Driven Organization.
CRM dan BI dikembangkan dengan semangat kolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan baik internal maupun eksternal. Nyala semangat pengembangan 
CRM dan BI secara kolaboratif, semoga akan terus dipijarkan seiring proses 
pengembangannya yang tidak akan pernah usai demi mengumpulkan penerimaan 
negara.

Layar pinisi lebar membentang
Hembusan bayu lawan gelombang
Ukir prestasi tinggi menjulang
Satukan bahu, menuju DJP gemilang

Salam Satu Bahu

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Direktur Jenderal Pajak
Suryo Utomo
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena berkat kuasa-Nya kita dapat menghasilkan karya buku 
Compliance Risk Management (CRM) dan Business Intelligence (BI) ini.
Bagi Direktorat Jenderal Pajak, benih pembangunan CRM dan BI telah dimulai sejak 
lama. Berawal dari cita-cita perbaikan fungsi pengawasan, gagasan tersebut 
terus berkembang, melembaga, hingga menjadi produk CRM dan BI yang kita 
kenal saat ini.

“Anybody can make history. Only a great man can write it” (Oscar Wilde).

Banyak hal yang kita lalui dan lakukan dalam pengembangan CRM dan BI 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk CRM dan BI itu sendiri. 
Pengalaman dan lesson-learnt tersebut merupakan tacit knowledge, yang jika 
tidak didokumentasikan, akan hilang tanpa dapat menjadi explicit knowledge. 
Oleh karena itu, buku yang mengisahkan sejarah, tahapan pengembangan, dan 
implementasi CRM dan BI diharapkan dapat menjadi pertinggal berharga bagi 
pembaca maupun institusi Direktorat Jenderal Pajak di kemudian hari.
Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak 
yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sebuah 
catatan, warisan bagi upaya perancangan kebijakan di masa mendatang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
Yon Arsal
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas limpahan 
rahmat-Nya, buku tentang Compliance Risk Management (CRM) dan Business 
Intelligence (BI) ini, dapat hadir di hadapan pembaca budiman.
Buku  CRMBI, Langkah Awal Menuju Data Driven Organization adalah manuskrip 
awal yang bertujuan memperkenalkan dan memberi gambaran menyeluruh 
terkait proses pengembangan produk Big Data Analytics (BDA) di Direktorat 
Jenderal Pajak  (DJP). Buku ini  menjelaskan terkait konsep CRM dan BI serta best 
practice di beberapa negara. Buku ini juga berupaya memberikan gambaran 
sejarah pengembangan CRM dan BI di DJP, produk-produk yang dihasilkan, dan 
kumpulan pendapat business owners serta pengguna. Terakhir, buku ini juga 
menceritakan terkait dukungan dari AIPEG (sekarang bernama Prospera) dan 
GIZ, serta sharing penerapan CRM dan BI di DJP ke pihak NTA.
Sebagai langkah responsif terhadap perkembangan teknologi, pengelolaan big 
data dan pengembangan BDA menjadi jawaban dalam pemanfaatan data 
sebagai sumber daya baru saat ini. Keberadaan data yang dikelola menjadi 
penting dalam pengambilan keputusan strategis. Data dan informasi menjadi 
bagian inti dari strategi, sistem, proses, dan budaya organisasi. Hal ini merupakan 
bentuk upaya perbaikan terus menerus dalam mencapai tujuan DJP menuju Data 
Driven Organization.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
dalam penyelesaian buku ini.
Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca 
serta menjadi amal kebaikan bagi semua yang telah berkontribusi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Direktur Data dan Informasi Perpajakan
Dasto Ledyanto
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas 
segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Compliance Risk 
Management (CRM) dan Business Intelligence (BI) ini dapat diselesaikan.
Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang giat dalam membenahi 
pemanfaatan data menuju Data Driven Organization. Data merupakan aset yang 
perlu dikelola menjadi informasi sehingga dapat memberikan manfaat yang 
optimal. Melalui Big Data Analytics (BDA) diharapkan dapat membantu menjawab 
berbagai tantangan organisasi. 
DJP telah mengembangkan CRM beberapa fungsi yaitu Ekstensifikasi, Pengawasan 
dan Pemeriksaan, Penagihan, Transfer Pricing, Edukasi Perpajakan, Penilaian, 
Penegakan Hukum,  Pelayanan, dan Keberatan. Selain itu terdapat beberapa BI 
yaitu Smartweb, Ability to Pay,  Tool Penyusun WP Madya, Dashboard WP Madya, 
dan Smartboard. Aplikasi tersebut membantu dalam menentukan prioritas 
pelaksanaan tugas dan fungsi serta alokasi SDM. 
CRM diharapkan dapat menjadi alat analisis prescriptive yang mampu memberikan 
rekomendasi dalam rangka optimalisasi dan prioritisasi. Selain itu, perlu juga 
dilakukan terobosan baru dalam mendukung proses bisnis di DJP. BI sebagai alat 
yang mampu memberikan deskripsi dan prediksi dari informasi hingga menjadi 
kebijakan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi 
menjadi hal yang dibutuhkan.
Perlu digarisbawahi bahwa BDA merupakan Decision Support Systems Tools. Peran, 
pengalaman, dan knowledge pengguna tetap dibutuhkan dalam pengambilan 
keputusan. Ke depan BDA ini akan semakin berkembang ketika pengalaman 
dan knowledge pengguna bisa dimasukkan sebagai logic ke dalam mesin BDA. 
Sehingga visi pengembangan Artificial Intelligence di DJP dapat terwujud. 
Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil 
yang positif bagi bangsa dan negara, serta mendapat rahmat dari Allah Yang 
Maha Kuasa.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data
Arman Imran
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Big Data Analytics

Perkembangan Big Data Analytics tidak bisa terlepas dari 
perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi 
informasi yang mengantarkan pada sebuah era Revolusi Industri 4.0. 

Tahun 2011, pada konferensi pers di pameran perdagangan dan industri 
Hannover Messe, terminologi Revolusi Industri 4.0 digaungkan. Sebuah 
terminologi yang mulai digagas oleh tiga ahli Jerman, Henning Kagermann, 
Wolfgang Wahlster, dan Wolf-Dieter Lukas. Mereka menyampaikan ide 
tentang peningkatan produksi dan efisiensi industri dengan memanfaatkan 
smart assistance systems berbasis teknologi. Sistem ini menggantikan 
tugas rutin pekerja, sehingga pekerja dapat fokus pada aktivitas kreatif 
dan bernilai tambah tinggi. 

Smart assistance systems dikembangkan dengan memanfaatkan IoT 
(Internet of Things) dan IoS (Internet of Services). Sebuah sistem yang 
dapat menyatukan rantai suplai perusahaan, mulai dari fungsi riset, fungsi 
suplai, sistem pergudangan, fasilitas dan mesin produksi, sampai fungsi 
distribusi ke dalam satu sistem, yaitu Cyber-Physical Systems (CPS). CPS 
mengintegrasi, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar yang 
dihasilkan dari setiap rantai suplai, sehingga mempercepat pengambilan 
keputusan. Data dalam jumlah besar dari berbagai bentuk dan sumber 
inilah yang kemudian disebut dengan big data.

Big data merupakan fenomena yang muncul di era Revolusi Industri 4.0. 
Berdasarkan riset International Data Corporation (IDC), diprediksi jumlah 
kolektif data dunia akan tumbuh menjadi 175 Zettabytes di tahun 2025. 
Jumlah ini meningkat lima kali lipat dibandingkan tahun 2018 (33 Zettabytes), 
dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 61%. Peningkatan produksi 
data ini utamanya disebabkan oleh semakin banyak perangkat komputer 
ataupun selular yang terkoneksi melalui IoT dan IoS.

Big data memiliki beberapa karakter, yaitu volume (besaran), value (nilai), 
variety (keberagaman), velocity (kecepatan), dan veracity (akurasi). Dapat 
dikatakan sebagai big data apabila memiliki ukuran yang besar, nilai yang 
masih rendah, jenis data yang beragam, penambahan data yang cepat 
namun akurat. Pada umumnya, data memiliki ukuran yang besar namun 
nilai gunanya rendah. Sebuah kondisi yang memerlukan suatu proses 
analitika terhadap data tersebut. Analitika tersebut popular dengan istilah  
Big Data Analytic (BDA).
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BDA adalah upaya meningkatkan value data dengan cara mengolah, 
mengekstrasi dan menganalisis data menjadi informasi. Informasi  tersebut 
kemudian dapat diolah menjadi insight, informasi yang lebih mendalam, 
sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan ataupun 
kebijakan organisasi. BDA memerlukan kemampuan yang memadai 
dari tiga bidang keahlian, yaitu computer science, statistic dan business 
expertise. Kombinasi tiga keahlian inilah yang akan menjadi tulang 
punggung dari Data science. 

Data science adalah bidang keilmuan yang menggabungkan tiga bidang 
keahlian di atas dalam proses mengekstrak data menjadi insight yang lebih 
berarti. Proses yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, machine 
learning, algoritma serta deep learning. Sebuah proses yang kemudian 
menghasilkan informasi, insight, pola sebuah kejadian serta memberikan 
rekomendasi solusi atas suatu permasalahan. 

Istilah Data science pertama kali disampaikan oleh Peter Naur tahun 1974. 
Dalam tulisannya Peter Naur menjelaskan data science sebagai “The 
science of dealing with data, once they have been established, while the 
relation of the data to what they represent is delegated to other fields and 
sciences” (Naur, 1974). Lebih lanjut, Jacob Zahavi menjelaskan pentingnya 
Data Science, terutama ketika jumlah data yang dianalisis mencapai 
jutaan baris dan kolom. 

Pemanfaatan data science dalam menganalis data yang jumlahnya 
masif menjadi sangat penting bagi perusahaan sebagai salah satu 
strategi pengembangan bisnis. Salah satu contohnya adalah bisnis audio 
streaming platform yang memanfaatkan data science untuk menganalisis 
data pelanggan guna memprediksi serta memberi rekomendasi lagu 
yang disukai pelanggan tersebut.  Salah satu audio streaming platform ini 
memiki 96 juta pengguna. Ketika pengguna beraktivitas di aplikasi tersebut, 
mereka memproduksi data dalam jumlah besar. Big data inilah yang 
digunakan untuk menganalis behaviour dari pelanggannya, berdasarkan 
indikator antara lain: lagu yang dipilih, like, share, dan pengulangan playlist. 
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Data science juga dibangun pada usaha berbasis e-commerce. 
Perdagangan elektronik atau e-commerce artinya pembelian, penjualan, 
pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau 
jaringan komputer lainnya. Contoh pada ojek daring, penerapan data 
science berupa BDA dapat terlihat ketika pelanggan membuka aplikasi 
dan memilih layanan jasa ojek daring. Saat memilih tersebut, pada 
kolom penjemputan seringkali sudah terisi alamat. Kemudian di kolom 
tujuan terdapat tiga alternatif alamat yang dapat dipesan pelanggan. 
Berdasarkan pola perjalanan dan pesanan yang setiap hari dilakukan 
pelanggan, ojek daring menganalisis dan memprediksi di mana lokasi 
pelanggan saat itu, dan ke mana dia akan pergi.

Data science juga dibangun pada usaha berbasis aplikasi peta digital. 
Aplikasi peta digital membantu pengguna dalam menemukan alamat atau 
lokasi yang akan dituju. Aplikasi peta digital juga membantu pengguna 
dalam mendapatkan informasi mengenai tingkat kepadatan lalu lintas 
di sepanjang jalan yang dilalui serta dapat membantu pengguna untuk 
mensurvei tempat yang akan dituju saat pergi berlibur. Aplikasi peta digital 
ini dibekali dengan fitur navigasi yang didukung dengan adanya teknologi 
Global Positioning System (GPS) yang menyajikan informasi terkini secara 
akurat. Selain itu, peta digital juga melakukan pembaruan informasi 
secara real time berdasarkan dengan apa yang telah dimasukkan para 
pengemudi.

Pemanfaatan BDA tidak hanya menjadi perhatian pada sektor swasta 
namun juga pada sektor pemerintahan, seperti pemerintah Indonesia. 
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, 
Sri Mulyani Indrawati, “Kita di Kemenkeu sebetulnya duduk di atas sebuah 
tumpukan data sangat banyak. Ini tambang baru. Pada era digital yang 
disebut tambang adalah tambang data. Tapi tentu data yang kita olah 
dan pahami.”
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PERKEMBANGAN BIG DATA ANALYTICS DJP

Sejarah pengembangan data analytics di DJP dimulai secara formal sejak 
tahun 2014 dengan dikembangkannya Compliance Risk Management 
(CRM). CRM  adalah upaya peningkatan kepatuhan berbasis risiko 
dengan cara memberi treatment kepada wajib pajak sesuai risiko 
kepatuhannya. Pengembangan CRM merupakan salah satu dari sepuluh 
tema transformasi yang bertujuan untuk peningkatan rasio pajak yang 
tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014. 
Pengembangan CRM ini diawali dengan pembentukan tim ad hoc sesuai 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 105/PJ/2014. Tim  tersebut 
bertugas mengembangkan mesin risiko CRM berdasarkan rekomendasi 
pengembangan 16 program inisiatif strategis. Tim ini berlanjut di tahun 
berikutnya yaitu sesuai KEP-181/PJ/2015 pada tahun 2015, KEP-61/PJ/2016 
pada tahun 2016, KEP-79/PJ/2017 pada tahun 2017, dan KEP-105/PJ/2018 
pada tahun 2018.

Pengembangan CRM di DJP juga ditujukan untuk memenuhi indikator kinerja 
berdasarkan Tax Administration Diagnostic Assessment Tool Field Guide 
(TADAT). TADAT adalah sebuah panduan yang didesain untuk memberikan 
penilaian yang objektif mengenai tingkat kesehatan komponen utama 
pada sebuah institusi perpajakan.  Assessment kesehatan difokuskan 
pada 9 (Sembilan) Performance Outcome Areas (POA), salah satunya 
adalah POA 2 terkait Effective Risk Management. Berdasarkan POA 2, DJP 
dapat dinyatakan telah menerapkan Effective Risk Management apabila 
keseluruhan risiko DJP telah dikelola dengan efektif.

Sebagai salah satu bagian dari enam belas program strategis 
transformasi kelembagaan DJP, pada tahun 2019, Direktorat Data dan 
Informasi Perpajakan (DIP) dibentuk berdasar PMK 87/2019 (Rifai, 2021). 
DIP merupakan perwujudan Big Data Analytics (BDA) di DJP. DIP terdiri 
dari tiga Subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait tata kelola 
dan pengelolaan data; satu Subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi 
terkait analisis individual; dan satu Subdirektorat yang memiliki tugas dan 
fungsi pengembangan CRM dan Business Intelligence, yaitu Subdirektorat 
Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data. Dengan dibentuknya 
DIP, pengembangan BDA tidak hanya berfokus pada Compliance Risk 
Management tetapi juga Business Intelligence. 
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Pada bulan Juli tahun 2019, DJP mengimplementasikan tiga CRM yaitu CRM 
Fungsi Ekstensifikasi, CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan, dan CRM 
Fungsi Penagihan. CRM Fungsi Ekstensifikasi bertujuan menyediakan peta risiko 
kepatuhan dalam proses registrasi wajib pajak. CRM Fungsi Pemeriksaan dan 
Pengawasan bertujuan memetakan wajib pajak serta memberikan prioritas 
wajib pajak yang akan diawasi atau diperiksa. Terakhir, CRM Fungsi Penagihan 
bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencairan tunggakan pajak.

Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2021, DJP mengimplementasikan dua 
CRM dan tiga business intelligence, yaitu CRM Fungsi Edukasi Perpajakan, 
CRM Transfer Pricing, SmartWeb, Ability to Pay dan Dashboard WP Madya. 
CRM Transfer Pricing menghasilkan peta yang menggambarkan kepatuhan 
wajib pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas 
transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi perpajakan 
internasional lainnya. CRM Fungsi Edukasi Perpajakan bertujuan menentukan 
daftar sasaran penyuluhan. Smartweb merupakan visualisasi data dalam 
bentuk grafis yang bertujuan untuk mengidentifikasi beneficial owner dan 
anggota grup dari suatu perusahaan grup. Smartweb juga memvisualisasikan 
transaksi hubungan istimewa baik yang dilaporkan di Surat pemberitahuan 
(SPT) maupun tidak. Ability to Pay bertujuan memprediksi kemampuan 
membayar dari wajib pajak. Terakhir, Dashboard WP Madya bertujuan 
pengawasan wajib pajak bisa lebih efektif dan efisien. 

Kemudian pada bulan November tahun 2021, DJP mengimplementasikan 
business intelligence yang bernama Smartboard. BI ini bertujuan membantu 
melakukan monitoring dan prioritas tindak lanjut pengawasan di sisa 
waktu tahun berjalan dan  menentukan strategi pencapaian penerimaan 
berdasarkan potensi masing-masing unit kerja.

Pada bulan April 2022, DJP mengimplementasikan dua CRM, yaitu CRM Fungsi 
Penegakan Hukum dan CRM Fungsi Penilaian. CRM Fungsi Penegakan Hukum 
bertujuan untuk memberikan deteksi peringatan dini atas indikasi tindak 
pidana perpajakan. CRM Fungsi Penilaian bertujuan mengoptimalkan peran 
penilaian dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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Saat buku ini disusun, DJP sedang mengembangkan dua CRM terbaru yaitu, 
CRM Fungsi Keberatan dan CRM Fungsi Pelayanan. CRM Fungsi Pelayanan 
mendukung kepatuhan sukarela dengan cara memberikan notifikasi yang 
bersifat nudging menggunakan bahasa yang berbeda sesuai profil risiko 
wajib pajak. Penggunaan bahasa dalam notifikasi, mengadopsi behavioural 
insight. Terakhir, CRM Fungsi Keberatan bertujuan mengalokasikan berkas 
keberatan berdasarkan kompetensi dan beban kerja Penelaah Keberatan, 
sehingga proses keberatan dapat dilakukan lebih singkat.

Pada bulan September 2022, direncanakan integrasi dari sembilan mesin 
risiko CRM. CRM Integrasi ini akan menghubungkan 11 proses bisnis DJP, 
serta menggunakan konsep Integrated Compliance Approach, sebuah 
pendekatan untuk menilai kepatuhan perpajakan secara menyeluruh dari 
wajib pajak. Di bulan yang sama, DJP akan meluncurkan 8 produk Business 
Intelligence penerimaan dan sumber daya manusia (SDM). Business 
Intelligence tersebut menjadi salah satu pendukung penerapan CRM 
Integrasi.

Gambar 1: Inisiatif Strategis Big Data Analytics di DJP
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Di tahun 2023, pengembangan BI penerimaan dan BI SDM akan terus 
dilanjutkan. Selain itu, DJP juga akan mengembangkan BI organisasi dan 
BI regulasi. Pada tahun 2024, BI penerimaan, BI organisasi, BI SDM, dan BI 
regulasi akan diintegrasikan dengan CRM Integrasi. Diharapkan pada tahun 
tersebut seluruh kebijakan terkait penerimaan, organisasi, SDM, dan regulasi 
sudah berbasis BDA sehingga cita-cita DJP menuju Data Driven Organization 
(DDO) dapat tercapai.

Dengan mewujudkan DJP sebagai DDO, diharapkan visi  DJP untuk menjadi 
mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan 
negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, 
efektif, berintegritas dan berkeadilan serta misi  DJP untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi 
dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dapat 
terwujud.

Perjalanan pengembangan BDA di DJP sesuai dengan Inisiatif Strategis 
program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan. Pengembangan BDA di Kementerian Keuangan, terdiri dari tema 
sentral (birokrasi, dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien), tema 
pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan belanja negara 
yang berkualitas, dan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta 
pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. 
Pembahasan terkait BDA ini akan dielaborasi lebih mendalam pada bagian 
Penerapan Big Data Analytics (CRM dan BI).
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KONSEP DAN BEST PRACTICE CRM

Untuk mencapai sasaran strategisnya, yaitu meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dan merealisasikan target penerimaan, DJP memerlukan 
suatu strategi yang integral dan komprehensif dengan pendekatan 
berbasis risiko. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
95/PJ/2015, mengenai Renstra DJP tahun 2015 – 2019, yang berlanjut 
tahun 2020 hingga 2024, DJP membutuhkan suatu strategi yang integral 
dan komprehensif yang dibangun dengan pendekatan risiko dan mampu 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang bersifat strategis. 
Untuk membangun strategi tersebut, dibutuhkan komitmen bersama 
seluruh stakeholder, Decision Support Systems (DSS) yang andal, dan 
kebijakan yang tepat, serta unit yang mendukung implementasi strategi 
tersebut. Untuk itu, sebagai institusi pajak dalam lingkungan global, DJP 
perlu menerapkan Compliance Risk Management (CRM). CRM merupakan 
sebuah kerangka konseptual yang telah diterapkan pada unit perpajakan 
di beberapa negara dandipandang cukup berhasil dalam menyusun 
pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak. Selain itu, CRM juga dianggap 
cukup berdampak pada keberhasilan unit perpajakan negara dalam 
mencapai sasaran strategisnya.

CRM dibentuk dengan mengandalkan data yang diolah sedemikian rupa 
sehingga dapat membentuk peta kepatuhan wajib pajak. CRM juga 
memberikan saran  mengenai perlakuan yang tepat untuk setiap posisi 
risiko wajib pajak sebagai sebuah prescriptive analytics dalam sudut 
pandang data analytics. 

Sebagai acuan dalam pengembangan CRM, otoritas pajak umumnya 
berkaca pada TADAT, terakhir diperbarui tahun 2019, yang ditujukan 
untuk memberikan standar kerja dalam melakukan penilaian kesehatan 
perangkat-perangkat utama dalam sistem administrasi otoritas 
perpajakan beserta tingkat kedewasaannya dalam konteks good practice 
internasional. Dalam melaksanakan assessment terhadap suatu otoritas 
pajak, TADAT mengacu pada 9 (Sembilan) Performance Outcome Areas 
(POA), dimana Effective Risk Management merupakan salah satu indikator 
kinerja pada POA 2.
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Berdasarkan POA 2, otoritas pajak dapat dinyatakan telah menerapkan 
Effective Risk Management apabila keseluruhan risiko telah dikelola dengan 
efektif. Otoritas pajak dihadapkan dengan berbagai macam kejadian 
risiko yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap penerimaan 
pajak dan kegiatan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, risiko 
terhadap penerimaan dan kegiatan administrasi hendaklah diidentifikasi 
dan dikelola sesuai standar.  Secara garis besar, TADAT membagi risiko 
menjadi dua bagian besar. Pertama, risiko institusional (institutional risk) 
yaitu risiko proses bisnis perpajakan mengalami gangguan sebagai 
akibat atas peristiwa atau kejadian yang berasal dari eksternal dan yang 
berasal dari internal. Kedua, risiko kepatuhan (institutional risk) yaitu risiko 
penerimaan pajak hilang sebagai akibat wajib pajak gagal dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran, 
pelaporan, pembayaran dan kebenaran pelaporan.  

Institutional risk terbagi menjadi 2 bagian utama. Pertama, 
risiko operasional yang mengacu pada potensi kejadian 
yang dapat mempengaruhi atau merusak sebagian 
atau seluruh sistem administrasi, aset atau sumber 
daya antara lain berupa bangunan, IT, perlengkapan, 
proses, data maupun dokumen. Kedua, risiko 
sumber daya manusia yang mengacu pada 
ketidakmampuan untuk memaksimalkan 
efektivitas administrasi perpajakan sebagai 
akibat ketiadaan kapabilitas, kapasitas, 
kepatuhan, biaya dan kesenjangan keterikatan 
atas dan oleh pegawainya.. 

Sementara itu, institutional risk dimaknai sebagai 
potensi hilangnya penerimaan negara dalam hal 
wajib pajak gagal dalam memenuhi 4 (empat) 
kewajiban utamanya yang berkaitan dengan 
POA 1 (Integrity of Registered Taxpayer Base), 
POA 4 (Timely Filing of Tax Declarations), 
POA 5 (Timely Payment of Taxes), dan POA 
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6 (Accurate Reporting in Declarations). Dalam rangka mengakomodasi 
kebutuhan penyelarasan manajemen risiko pada level strategis, taktis 
dan operasional, diperlukan penyusunan regulasi sebagai bagian dari 
penguatan CRM dalam ruang lingkup kebijakan dan prosedur.

Saat ini, pengelolaan risiko DJP telah diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-702/PJ/2019 tentang Manajemen Risiko di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang sebagian besar mengatur 
mengenai pengelolaan institutional risk.

Untuk menentukan perlakuan yang tepat atas wajib pajak sesuai tingkat 
risiko kepatuhannya, keberadaan CRM menjadi keniscayaan dalam 
menyusun perencanaan strategis peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
Perencanaan ini disusun secara sistematis, terukur, objektif. Proses yang 
berulang ini berfokus pada penyebab ketidakpatuhan, dan ditekankan 
pada keanekaragaman penanganan atas risiko kepatuhan. Keberadaan 
CRM juga membantu otoritas pajak dalam menangani wajib pajak secara 
adil dan transparan, serta menciptakan manajemen sumber daya yang 
lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pedoman OECD, CRM merupakan suatu proses yang 
terstruktur dalam rangka identifikasi, penilaian, pemeringkatan, dan 
perlakuan yang sistematis atas risiko kepatuhan wajib pajak. Sebagi contoh, 
risiko kegagalan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP, risiko wajib pajak melaporkan SPT secara tidak lengkap, benar, dan 
jelas. 

Selaras dengan manajemen risiko secara umum, proses CRM bersifat 
berulang yang terdiri dari langkah-langkah yang telah didefinisikan. 
Proses tersebut harus dilakukan secara tepat dan cermat sehingga 
dapat mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik. Adapun risiko 
kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dengan berpedoman pada 
pengertian risiko berdasarkan ISO 31000 (2018) tentang Risk Management 
– Guidelines sebagai segala kemungkinan (likelihood) atau ketidakpastian 
(uncertainty) yang dapat memberikan dampak (consequences) terhadap 
sasaran utama otoritas pajak, yaitu penerimaan pajak yang optimal.
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Gambar 2: Principles, Framework, and Process

Prinsip-prinsip CRM mengatur tentang penciptaan dan perlindungan nilai-
nilai serta karakteristik yang harus ada dalam manajemen risiko. Sementara 
itu framework CRM menekankan pada bagaimana manajemen risiko 
dikelola. Sebagai bagian dari framework, Komite CRM yang terdiri dari Board 
of Directors merupakan pengejawantahan atas leadership dan commitment. 
Terakhir, proses CRM merupakan panduan bagaimana manajemen risiko 
dijalankan. Dalam hal ini, monitoring dan review, communication dan 
consultation, serta recording dan reporting menjadi bagian dari tata kelola 
proses manajemen risiko yang efektif.
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Manajemen Risiko Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif dan efisien 
dilaksanakan melalui penciptaan nilai-nilai beserta perlindungannya untuk 
meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan menunjang pencapaian 
tujuan ISO 31000  (Standardization, 2018), dengan berlandaskan pada 
prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. terintegrasi dengan seluruh aktivitas organisasi;
2. terstruktur dan komprehensif dalam rangka mencapai hasil yang 

konsisten dan dapat diperbandingkan;
3. fleksibel dan proporsional sesuai konteks eksternal dan internal DJP 

dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan;
4. inklusif;
5. dinamis;
6. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
7. perilaku manusia dan budaya sebagai faktor yang mempengaruhi 

keseluruhan aspek manajemen risiko kepatuhan wajib pajak pada 
setiap tingkatan dan tahapan; dan

8. perbaikan terus-menerus melalui pembelajaran dan pengalaman.

Kemudian, masih berdasarkan ISO 31000 (Standardization, 2018) kerangka 
CRM dalam konteks risk management framework bertujuan untuk 
membantu organisasi dalam mengintegrasikan CRM ke dalam proses 
bisnis dan fungsi yang signifikan. Komponen-komponen dari kerangka 
dimaksud meliputi:
1. kepemimpinan dan komitmen;
2. integrasi;
3. desain;
4. implementasi;
5. evaluasi; dan
6. peningkatan.
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Gambar 3: Proses CRM

Dalam kaitannya dengan model Data Driven Organization, proses CRM 
dapat digambarkan sebagai berikut. 

No. OECD (2004) EU (2010) ISO 31000 (2018)

1. Penetapan Konteks Identifikasi Risiko Penetapan Ruang 
Lingkup, Konteks 
dan Kriteria

2. Identifikasi Risiko Analisis Risiko Identifikasi Risiko

3. Penilaian/asesmen dan 
Prioritisasi Risiko

Prioritiasi Risiko Analisis Risiko

4. Analisis Perilaku Kepatuhan 
(penyebab dan pilihan 
treatment)

Treatment Risiko Evaluasi Risio

5. Penentuan Strategi 
Treatment

Evaluasi Treatment Risiko

6. Perencanaan dan 
Implementasi Treatment

 Perekaman dan 
Pelaporan

7. Monitoring Performance 
vs.Plan

 Monitoring dan 
Evaluasi

8. Evaluasi atas Outcome 
Kepatuhan (pendaftaran, 
penyampaian SPT, 
kebenaran pelaporan dan 
pembayaran)

 Komunikasi dan 
Konsultasi

Gambar 4: Hubungan antara proses CRM dan Data Driven Organization
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Secara umum, proses CRM selaras dengan model Data Driven Organization. 
Ketersediaan consolidated master data yang dihasilkan melalui data 
management dan data governance yang bagus didukung oleh analytics 
capabilities yang memadai menjadi faktor kunci penentu keberhasilan 
proses CRM, terutama pada tahap identifikasi risiko, analisis risiko dan 
evaluasi risiko.

Pada tahap identifikasi risiko, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus 
(EU, 2010) antara lain sebagai berikut:
1. Risk Genres

CRM memperhatikan risiko-risiko umum yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak menurut OECD (2004) dan EU (2010) dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu:
a. Risiko pendaftaran (registration) merupakan risiko terkait 

berkurangnya penerimaan pajak sebagai akibat wajib pajak yang 
telah memenuhi syarat namun tidak mendaftarkan diri, dan/atau 
informasi wajib pajak yang tidak akurat;

b. Risiko pelaporan (filing) adalah risiko terkait berkurangnya/
rendahnya penerimaan pajak sebagai akibat wajib pajak 
terlambat/tidak melaporkan SPT-nya;

c. Risiko pembayaran (payment) merupakan risiko terkait 
berkurangnya penerimaan pajak oleh karena wajib pajak tidak 
menyetorkan pajak terutang/pajak yang kurang dibayar;

d. Risiko kelengkapan dan kebenaran pelaporan adalah risiko terkait 
terganggunya penerimaan pajak sebagai akibat pelaporan SPT 
yang tidak lengkap atau tidak benar.

2. Level Idenfitikasi
Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 
top-down maupun bottom-up.

3. Tax Gap
Tax gap merupakan selisih antara potensi penerimaan pajak dengan 
penerimaan actual. Tax gap mencerminkan jangkauan dampak 
finansial yang muncul dari risiko.
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4. Sumber Identifikasi Risiko.
Beberapa sumber yang tersedia antara lain hasil riset, dukungan 
masyarakat, legislasi baru, informasi dari otoritas pajak negara lain, 
informasi pihak ketiga, random audit, investigasi, dan/atau front-line 
staff.

5. Output Indentifikasi Risiko.
Berdasarkan Peta Risiko Kepatuhan, perlakuan terhadap wajib pajak 
diberikan berdasarkan tingkat risiko dan perilakunya. Hal ini selaras 
dengan rekomendasi Braithwaite dan OECD (2004) bahwa perlakuan 
terhadap wajib pajak didasarkan pada piramida kepatuhan wajib 
pajak, yaitu:
a. The disengaged, yaitu wajib pajak yang dengan kesadarannya 

memilih untuk tidak patuh. Strategi kepatuhan terhadap wajib 
pajak pada level ini adalah optimalisasi penegakan hukum;

b. Resisters, yaitu wajib pajak yang menunjukkan perlawanan dengan 
dalih bahwa sistem perpajakan sangat menyiksa (oppressive), 
membebani, dan kaku. Strategi kepatuhan terhadap wajib pajak 
pada level ini adalah dengan meningkatkan kepedulian wajib 
pajak dan otoritas perpajakan dalam bentuk pengawasan dan 
pemeriksaan;

c. Triers, yaitu wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk patuh 
namun gagal sebagai akibat atas kendala dan permasalahan yang 
dihadapi terkait pemahaman mengenai kewajiban perpajakannya. 
Strategi kepatuhan terhadap wajib pajak pada level ini adalah 
peningkatan fungsi penyuluhan; dan

d. Supporters, yaitu wajib pajak yang memiliki dan kepercayaan untuk 
senantiasa mendukung sistem perpajakan. Strategi kepatuhan 
terhadap wajib pajak pada level ini adalah penyediaan pelayanan 
yang optimal dan berkesinambungan.
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KONSEP DAN BEST PRACTICE BI

Pengembangan Business Intelligence (BI) di DJP tidak terlepas dari 
manajemen data. Kebijakan manajemen data merupakan bentuk 
pengaturan data yang disusun dengan mengadopsi ketentuan dalam 
manajemen data. Dalam hal ini, DMBOK, Data Management Body of 
Knowledge merupakan panduan yang digunakan untuk melakukan 
perancangan tata kelola data di DJP. 

Kebijakan manajemen data ini terdiri dari sepuluh area, yaitu: Arsitektur 
Data, Pemodelan dan Desain Data, Data Induk dan Referensi, Penyimpanan 
dan Operasional Data, Integrasi dan Interoperabilitas, Enterprise Data 
Warehouse dan Business Intelligence, Dokumen dan Konten, Metadata, 
Keamanan Data, dan Kualitas Data. Kesepuluh area ini kemudian akan diatur 
lebih mendetail ke dalam suatu bentuk pedoman yang berisi pengaturan 
hal-hal yang lebih teknis. Salah satu area pengelolaan manajemen data 
adalah pengembangan BI sebagai salah satu penerapan BDA.

Business Intelligence adalah proses untuk menambah nilai data menjadi 
informasi dan insight yang digunakan dalam pengambilan keputusan 
suatu organisasi. Business Intelligence berdasarkan jenis data analytics-
nya dapat dibedakan menjadi descriptive analytics, diagnostic analytics, 
predictive analytics, prescriptive analytics.
1. Descriptive Analytics

Descriptive analytics merupakan bentuk analitika dan pelaporan atas 
peristiwa-peristiwa masa lampau. Analisis sederhana pada dashboard 
penting bagi pihak manajemen untuk mengamati dan memahami 
suatu kondisi berdasarkan data historis. Descriptive analytics umumnya 
digunakan untuk tujuan pelaporan manajemen. Di DJP, contoh dari 
analitika seperti ini adalah “Dashboard Penerimaan” dan “Smartboard”.

2. Diagnostic Analytics
Diagnostic analytics ini tidak hanya digunakan untuk mengamati 
dan memahami suatu kondisi, namun juga mencari penyebab dari 
sutu keadaan berdasarkan data historis. Contoh, analisis penyebab 
penjualan di suatu lokasi lebih tinggi dibanding lokasi lainnya, atau 
alasan satu produk lebih banyak diminati di satu lokasi dibanding lokasi 
lainnya;
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3. Predictive Analytics
Predictive analytics menggunakan teknologi pembelajaran mesin  
(machine learning), algoritma, dan Artificial Intelligence. Analitika 
jenis ini sudah dilakukan oleh data scientist  untuk menganalisis dan 
mengeksplorasi data historis. Keahlian statistic, computer science, dan 
business expertise sangat diperlukan untuk pengembangan BI yang 
sifatnya predictive. Contoh penerapan predictive analytics dalam 
pengembangan BI di DJP adalah “Ability to Pay”. BI ini merupakan BI 
yang memprediksi kemampuan bayar wajib pajak;

4. Prescriptive analytics
Seperti halnya predictive analytics, prescriptive analytics merupakan 
jenis analitika level tertinggi. Pengembangan BI jenis preskriptif ini 
juga memanfaatkan data scientist. Data-driven organization sangat 
memerlukan prediktif dan preskriptif analitika dalam pengambilan 
keputusan. Kedua jenis analitika ini selain memberikan prediksi atas 
suatu kondisi juga memberikan alternatif solusi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan. Contoh pengembangan BI jenis prescriptive 
analytics di DJP adalah mesin risiko CRM. Rekomendasi perlakuan 
kepada wajib pajak ditawarkan kepada pengguna mesin risiko CRM 
ini.

Pengembangan BI menerapkan pendekatan Cross-Industry Standard 
Process for Data mining (CRISP-DM), yang merupakan salah satu model 
proses data mining.  Model ini dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri 
dari NCR Systems Engineering Copenhagen, DaimlerChrysler AG, SPSS 
Inc., dan OHRA Verzekeringen en Bank Groep. Dalam CRISP-DM, model 
proses analitika data yang dikembangkan terdiri dari enam tahapan. 
Tahapan pada CRISP-DM berlangsung secara berurutan dengan tetap 
berpeluang kembali ke tahapan sebelumnya jika tahapan yang sedang 
dikerjakan menemui kesulitan.



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & BUSINESS INTELLIGENCE22

Big Data Analytics

Gambar 5: Tahapan CRISP-DM

Enam tahapan dalam CRISP-DM tersebut adalah Business Understanding, 
Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation dan 
Deployment. Secara detail, keenam tahapan tersebut dapat dijabarkan 
sebagai berikut
1. Business Understanding 

Tahapan ini mendefinisikan perumusan masalah, tujuan penelitian, 
dan pembahasan terkait proses bisnis. Pada tahap ini, perlu dipastikan 
tujuan unit kerja atau permasalahan yang sedang dihadapi. Proyek 
analitika data juga perlu disiapkan dari sisi sumber daya, data, risiko, 
biaya, dan manfaat. Turut ditentukan manajemen proyek yang meliputi 
tujuan dari proyek dan perencanaan proyek.

2. Data Understanding 
Tahapan ini difokuskan pada pemahaman data serta seleksi yang 
dilakukan terhadap data yang mendukung tujuan penelitian. Aktivitas 
yang termasuk pada tahap ini meliputi pengumpulan data awal, 
memahami data yang sudah dikumpulkan, eksplorasi data, verifikasi 
kualitas data, memahami kondisi data yang anomali atau outliers, 
melakukan antisipasi terhadap relasi antar indikator, dan melakukan 
visualisasi untuk memahami data.
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3. Data preparation 
Tahapan ini mencakup pemilihan atribut yang dapat disusun untuk 
menjadi kumpulan data yang akan digunakan dalam pemodelan. 
Aktivitas-aktivitas yang menjadi bagian dari tahap ini adalah pemilihan 
data yang akan digunakan, pembersihan (cleansing) terhadap 
data yang tidak akan digunakan, pembentukan indikator baru jika 
dibutuhkan, dan integrasi data.

4. Modeling 
Pada tahap ini, dilakukan penerapan teknik atau metode data mining 
untuk mendapatkan pemodelan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
Sejumlah kegiatan perlu dilakukan yaitu penentuan model yang akan 
digunakan, penyusunan atau pemilahan data yang akan digunakan 
sebagai sampel, pembentukan model, dan penilaian terhadap model 
yang dihasilkan untuk melihat indikator penting dan berkonsultasi 
dengan unit pemilik proses bisnis.

5. Evaluation 
Tahapan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pemodelan 
yang sudah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. 
Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain evaluasi terhadap 
hasil keseluruhan apakah tujuan proyek terpenuhi, evaluasi aspek 
teknis dan praktis dari model seperti performa dan kecepatan, reviu 
terhadap proses yang dilakukan, dan penentuan apakah model yang 
dihasilkan akan dilanjutkan ke tahap deployment atau tidak.

6. Deployment 
Tahapan ini menandakan bahwa pemodelan yang dilakukan telah 
sesuai dengan tujuan penelitian sehingga siap untuk digunakan. Jika 
hasil evaluasi menunjukkan bahwa model telah siap untuk ranah 
produksi, maka langkah-langkah yang perlu disiapkan antara lain 
penentuan rencana deployment, pemantauan dan pemeliharaan, 
serta penyusunan dokumen akhir proyek.

Rangkaian proses di atas bukanlah proses yang cukup dilakukan satu kali. 
Apabila model yang dihasilkan sudah berjalan di lingkungan produksi, 
model tersebut tetap harus dievaluasi secara berkala untuk melihat 
kemungkinan perlunya perubahan atas model sebelumnya. Perubahan 
model perlu dilakukan saat model yang sedang digunakan dinilai tidak 
efektif berdasarkan perhitungan-perhitungan yang dapat diukur dari sisi 
tujuan unit pemilik proses bisnis.
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IMPLEMENTASI CRM DI NEGARA LAIN

Revolusi industri 4.0 menggabungkan teknologi cyber dan teknologi 
otomatisasi dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu hal yang menjadi 
fokus revolusi industri 4.0 adalah big data. Big data sebagai suatu 
kumpulan data bervolume sangat besar dengan karakter Volume, 
Value, Variety, Velocity,  serta Veracity, yang perlu dikumpulkan, diolah, 
dan dianalisis dengan tepat untuk menghasilkan pola, tren, asosiasi, dan 
informasi yang bermanfaat. Rangkaian proses pengumpulan, pengolahan/
pengorganisasian dan analisis big data ini sering disebut dengan Big Data 
Analytic (BDA). 

Penggunaan BDA pada tingkat dasar mampu membantu organisasi 
dalam memahami informasi yang terkandung di dalam data. Lebih lanjut, 
BDA juga bermanfaat dalam mengidentifikasi data yang paling penting 
serta menghasilkan informasi dan insight yang dapat membantu proses 
pengambilan keputusan dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. 
Beberapa negara yang telah menerapkan pemanfaatan BDA diantaranya 
Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.  

Masing-masing negara menerapkan BDA dalam beberapa bentuk 
yang berbeda. Sebagai contoh, Amerika Serikat menerapkan BDA dan 
artificial intelligence pada aplikasi bernama Blackboard yang lazim 
digunakan di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika Serikat. Alat ini 
menjadi sarana untuk publikasi catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan tes 
yang memungkinkan siswa dapat mengajukan pertanyaan dan tugas 
untuk proses penilaian. Blackboard juga dapat mengidentifikasi alasan 
di balik ketidakpahaman siswa dan bisa menawarkan solusi-solusi yang 
sudah dirilis oleh dosen dan diprogramkan sebelumnya. Sistem AI ini akan 
terus belajar dan memperbarui informasi secara mandiri sesuai dengan 
kebutuhan dan kendala yang dihadapi siswa. Selain Blackboard, penerapan 
BDA di Amerika Serikat juga dilakukan dalam bentuk SmartContent untuk 
pengorganisasian materi digital, AICure untuk kontrol treatment yang 
dijalani oleh pasien, dan LawGeex yang membantu praktisi hukum dalam 
mengidentifikasi kasus dan evaluasi kontrak hukum.
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Inggris menggunakan Babylon untuk memberikan rekomendasi medis, 
sedangkan Jepang menggunakan BDA dalam menangani permasalahan 
rendahnya angka kelahiran melalui penjodohan warga yang masih 
belum berpasangan. Selain terkait perjodohan, Jepang juga mulai 
mempertimbangkan penggunaan BDA dalam melakukan pelacakan arah 
sebaran bahan radioaktif dari sebuah kecelakaan nuklir.

Tidak hanya bagi sektor swasta, BDA juga dapat digunakan negara dalam 
menjalankan pemerintahan. Di sektor perpajakan, digitalisasi sistem 
perpajakan membuat instansi perpajakan di berbagai negara semakin 
gencar dalam memanfaatkan BDA. Salah satu negara pertama yang 
mengaplikasikan BDA secara masif di sektor perpajakan adalah Inggris. BDA 
tersebut diaplikasikan dalam sebuah aplikasi yang bernama Connect. Aplikasi 
ini mencocokkan data dari pihak internal dan data eksternal dari pihak 
ketiga untuk melakukan profiling terhadap wajib pajak. Saat ini, pencocokan 
data juga dilakukan dengan memanfaatkan data dari media sosial untuk 
mengidentifikasi gaya hidup wajib pajak.

Australia juga telah memanfaatkan BDA, salah satunya adalah untuk 
memudahkan pelaporan perpajakan. Dengan memanfaatkan data dari 
pihak ketiga, seperti asuransi, bank, instansi pemerintah, BDA dimanfaatkan 
untuk menyediakan pengisian secara otomatis pada beberapa pos-pos 
formulir pelaporan pajak. BDA juga dimanfaatkan untuk melakukan koreksi 
otomatis atas pelaporan perpajakan wajib pajak di mana koreksi tersebut 
akan diberitahukan kepada wajib pajak. Jika wajib pajak tidak setuju, mereka 
akan diarahkan kepada petugas pajak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 
Penggunaan BDA terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dalam 
pelaporan pajak di Australia.

Beberapa contoh tersebut menunjukkan keberhasilan dan potensi penggunaan 
BDA baik dalam sektor swasta maupun sektor pemerintah, termasuk 
sektor perpajakan. Penggunaan BDA dalam meningkatkan kepatuhan dan 
penerimaan pajak saat ini menjadi suatu keniscayaan di tengah pesatnya 
perkembangan teknologi digital dan pertukaran data antarnegara. Dua 
negara yang sudah lebih awal dalam menerapkan BDA terkait CRM adalah 
Australia (1970) dan India (2017). Berikut penerapan BDA pada kedua negara 
tersebut:
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1. ATO (Australian Taxation Office)

ATO menggunakan pendekatan berdasarkan model piramida kepatuhan 
Braithwaite sebagai pedoman dalam menentukan wajib pajak yang akan 
dilakukan treatment. Model piramida kepatuhan mendorong pendekatan 
yang responsif dan eskalatif yang dapat menciptakan insentif bagi wajib 
pajak untuk berpindah dari perilaku “have decided not to comply” ke 
perilaku “willing to do the right thing”.

Gambar 5 - Compliance Behaviour Spectrum

Dalam proses CRM yang dimulai dari risk context establishment 
sampai dengan risk monitoring, ATO menekankan fokus pada risiko-
risiko kepatuhan yang teridentifikasi dan pemilik risiko dalam rangka 
memberikan treatment yang tepat. Risk identification dan risk assessment 
dilaksanakan dengan prinsip “CARE” (credibility, accuracy, reasonableness, 
and evidence) sebagai fondasi dari good intelligence, sementara risk 
mitigation dilaksanakan dengan prinsip “FAIR” (factually-based, applied 
law, intent-realised, and reasonable) sebagai fondasi dari good decisions.
 
2.  Income Tax Department (India)
 
Kegiatan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak di India mengalami 
perubahan signifikan sejak dibentuknya Directorate General of Analytics 
and Risk management (DGARM) pada 1 Juli 2018. Institusi ini berada di 
bawah Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) di Department 
of Revenue, Ministry of Finance of India. Pada posisi ini, DGARM berfungsi 
sebagai bagian dari CBIC yang melakukan BDA dan risk management.
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Terdapat empat unit vertikal dari DGARM yang dapat memberikan 
gambaran mengenai pengembangan manajemen risiko kepatuhan dan 
BDA di India. Dua unit vertikal berada di Delhi, yaitu Centre for Business 
Intelligence & Analytics (CBIA) dan Risk management Centre for Goods 
and Services Tax & Targeted Enforcement, sedangkan dua unit lainnya 
ada di Mumbai, yaitu National Customs Targeting Centre for Cargo (NCTC-
Cargo) dan National Customs Targeting Centre for Passenger (NCTC-Pax).

Unit pertama, CBIA berfungsi memberdayakan data yang berasal dari 
lembaga internal. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasi data yang 
dapat diperoleh dalam rangka memperkuat kegiatan analisis. Dalam 
menjalankan perannya, CBIA bertanggungjawab menyediakan masukan 
analisis untuk mendukung fungsi identifikasi, penargetan, dan manajemen 
risiko di bagian lain dalam rangka pembuatan kebijakan. Bagian ini juga 
menjadi pusat pengembangan analitik.

Unit kedua, Risk management Centre for Goods and Services Tax & 
Targeted Enforcement, mengembangkan teknik dan tools dalam rangka 
melakukan manajemen risiko. Selain itu, unit ini juga mengatur mengenai 
pengumpulan masukan, mengolah data masukan, dan membagikan 
outcomes pemanfaatan data bagi kegiatan penelitian, pemeriksaan, 
maupun penegakan hukum.

Selanjutnya, NCTC-Cargo bertanggungjawab terhadap penerapan 
pendekatan koordinatif tingkat nasional dalam melakukan analisis risiko, 
penilaian, dan penentuan risiko kargo yang melewati batas negara. Selain 
itu, unit ini juga bertanggungjawab dalam mengatur risk management 
system beserta aplikasi perangkat lunak yang terkait. NCTC–Cargo juga 
mengidentifikasi, mengembangkan, memperbarui serta memelihara 
parameter dan profil risiko perdagangan, komoditas, dan hal lainnya 
terkait global supply chain.

Yang terakhir, NCTC–Pax bertanggungjawab dalam melakukan analisis 
risiko, penilaian, dan penentuan risiko barang dan penumpang yang 
melewati batas negara. Unit ini juga berkoordinasi dengan lembaga 
pemerintah lainnya dalam pertukaran database, informasi, data intelijen, 
laporan, dan lain-lain dalam rangka membangun profil risiko suatu entitas.
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PERJALANAN BIG DATA ANALYTICS

Keberadaan pengembangan Big Data Analytics (BDA) di DJP pastinya tidak 
terlepas dari tujuan dalam meraih kepatuhan yang berkelanjutan. Oleh 
karena itu, penyediaan data dalam rangka pengawasan pajak menjadi 
sangat penting sebagai bahan bakar analisis bagi petugas lapangan. 

Saat pembentukan Direktorat DIP pada 8 Juli 2019, Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan: “Kredibilitas, reputasi, 
dan reliabilitas DJP ditentukan bagaimana DJP mendapatkan data, 
mengolah data, dan sistem memberikan input dan feedback yang baik, 
bagaimana DJP men-deploy data tersebut secara konsisten ke seluruh 
Kantor Wilayah (Kanwil) dan KPP.” 

Hal itulah yang menjadi perhatian besar DJP untuk mewujudkan Data 
Driven Organization, yaitu organisasi yang mampu bekerja, mengambil 
keputusan, dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis 
data secara tepat dan memadai. DJP selalu berupaya untuk meningkatkan 
nilai dari setiap pemanfaatan data.

Terkait pemanfaatan data ini, DJP juga secara terbuka mempelajari 
berbagai macam praktik terbaik best practice BDA dalam bidang 
administrasi perpajakan. Salah satunya dalam area audit case selection, 
beberapa negara telah mengimplementasikan BDA berupa Structure 
Income Flows di Amerika Serikat, Tax Agent Risk di Australia, dan VAT Risk 
di Belanda, Norwegia, dan Irlandia. Selain itu, penerapan data analytics 
terkait Income Tax Risk juga dijalankan di Belanda, Norwegia, Irlandia, 
Swedia, dan juga Inggris.

Pada area lain yaitu Filing dan Payment Compliance, BDA juga telah 
diimplementasikan sebagai pendukung pengambilan keputusan tentang 
bahasa komunikasi kepada pembayar pajak untuk mendukung kepatuhan 
sukarela. Negara-negara yang telah mengimplementasikan hal ini antara 
lain, Australia, Kanada, Norwegia, Inggris, dan Singapura. Selain itu, terkait 
Tax Payer Service, BDA juga telah diterapkan dalam klasifikasi dan analisis 
masukan dari pembayar pajak, seperti Singapura, Inggris, Kanada, Irlandia, 
dan Norwegia.
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Lebih lanjut pada area Debt Management, BDA diimplementasikan dalam 
analisis risiko gagal bayar yang diterapkan di Finlandia, Irlandia, Singapura, 
dan Swedia. Untuk prediksi kemampuan dan kecenderungan membayar 
diterapkan di Australia dan Norwegia. Terakhir, terkait area Policy, BDA 
diimplementasikan dalam bentuk tax gap analysis di Finlandia, Inggris, dan 
China. Selain itu, China juga menerapkan BDA saat menetapkan kebijakan 
VAT Reform.

Indonesia sendiri telah mengembangkan BDA sesuai tonggak pencapaian 
(milestone) yang telah ditetapkan, antara lain penerapan prescriptive data 
analytics melalui pengembangan CRM yang berlanjut pada peluncuran 
berbagai fungsi CRM. Selain itu, penerapan predictive data analytics 
dilakukan dengan piloting VAT Fraud Detection pada tahun 2018 dan 
dilanjutkan dengan dikembangkannya Smartweb dan Ability to Pay. 

Lebih lanjut, diagnostics data analytics dilakukan dengan piloting text 
analytics pada tahun 2019 hingga menghasilkan 99 Data Pemicu dan 69 
Data Penguji. Terkait descriptive data analytics terdapat pengembangan 
Soneta dan DJP Search pada tahun 2017, pengimplementasian Mandor DJP 
(Managerial Dashboard and Online Reporting), dan peluncuran Dashboard 
WP Madya dan Self Service BI.

DJP juga mengimplementasikan enabler OLTP, yaitu e-Faktur, Tax 
Amnesty, dan EOI dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, eBupot dan 
CbCR pada tahun 2019, serta OLAP dengan peluncuran Approweb v.3, 
Derik pada tahun 2020, hingga integrasi aplikasi pada tahun 2021. 

Untuk selanjutnya, penerapan predictive dan prescriptive data analytics 
akan mengarah pada pengembangan BI penerimaan, SDM, organisasi, 
dan BI regulasi yang diharapkan dapat digunakan pada tahun 2023. Data 
Pemicu dan Data Penguji serta dasbor yang saat ini terus dikembangkan 
juga akan diimplementasikan pada tahun 2023.

Secara jelas, pengembangan BDA ini mempunyai alur dalam 
pengelolaannya, yang dimulai dari pemanfaatan data internal maupun 
data eksternal. Data warehouse sebagai tempat pengumpul data, diolah 
dan dianalisis oleh data scientist. Data scientist sendiri merupakan SDM 
yang memiliki peran penting dalam menghasilkan BDA yang sesuai. 
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Seorang data scientist sedikitnya harus memiliki latar belakang antara 
lain,  computer science, matematika dan statistik, analisis data, business 
expertise, dan juga pengembang perangkat lunak. Dukungan infrastruktur 
yang secara khusus dikelola oleh Direktorat Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) menjadi sarana pendukung terkait server penyimpanan 
maupun penyediaan aplikasi.

Proses implementasi BDA di DJP dibagi menjadi beberapa bagian yang 
dimulai dari kegiatan analitis yang di antaranya berupa penentuan 
konteks, identifikasi risiko dan/atau variabel, eksplorasi data, pemodelan, 
mock up user interface, deployment, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya 
metode dan teknik analisis yang digunakan berupa Data Matching, Natural 
Language Processing (NLP), Classification, Clustering, Social Network 
Analysis (SNA), dan Graph Data Science yang menghasilkan produk 
seperti CRM, Smartweb, dan ATP.

Lingkup pengembangan BDA nantinya akan terbagi menjadi empat area. 
Yang pertama, BI penerimaan yang berisi alat-alat yang dikembangkan 
hingga saat ini, di antaranya CRM, ATP, Soneta, SmartWeb, Smartboard, 
Dashboard WP Madya, DJP Search, Data Pemicu, dan Data Penguji, serta 
SPT Prefiling/Online Analytics. 

Lebih lanjut, BI organisasi akan menentukan penataan kantor dan 
penataan wajib pajak, sedangkan BI SDM akan menghasilkan pengukuran 
kompetensi pegawai, pola mutasi, dan jenjang karir. Terakhir, dalam BI 
regulasi akan dihasilkan pula kebijakan-kebijakan maupun peraturan-
peraturan terkait. 

Semua ini penting karena BDA ini akan mendukung pengambilan keputusan 
manajerial, khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), serta 
membantu ranah pengambilan keputusan operasional di Kantor Wilayah 
(Kanwil) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
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CIKAL BAKAL BIG DATA ANALYTICS DAN 
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Salah satu tonggak sejarah pengembangan infrastruktur di DJP dalam 
mengembangkan BDA di bidang pelayanan adalah saat e-Filing diluncurkan 
pada tahun 2015.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan 
Hukum Pajak Iwan Djuniardi yang dahulu pernah menjabat sebagai 
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sistem penyampaian 
SPT Tahunan secara daring dan waktu nyata (real time)—yang 
sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui Application Service Provider 
(sekarang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan)—mulai dapat dilaksanakan 
di situs laman DJP.

Selanjutnya di tahun yang sama, bersamaan dengan pembentukan Center 
for Tax Analysis (CTA), DJP membangun Compliance Risk Management 
(CRM) dan DJP Search sebagai bagian dari alat-alat BDA. Meskipun 
aplikasi ini dibangun dengan menggunakan teknologi Hadoop dan hanya 
menggunakan sepuluh unit PC, tetapi hal ini menjadi sebuah langkah 
penting karena dengan memanfaatkan sumber daya tidak terlalu besar 
sudah bisa menghasilkan akselerasi yang luar biasa. 

Menurut Iwan, perubahan-perubahan yang dilakukan DJP tersebut dapat 
diistilahkan dengan transformasi digital. Salah satu kunci keberhasilan 
transformasi digital adalah kolaborasi. Oleh karena itu, selain membangun 
infrastruktur, DJP juga membangun kolaborasi lebih baik dengan pihak 
lain untuk memudahkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Sejak 
tahun 2015, DJP menggunakan sistem terbuka yang dapat berkolaborasi 
dengan sistem pihak eksternal (surrounding system) sehingga dapat 
mengakomodasi berbagai data untuk masuk secara cepat dengan 
integritas data yang senantiasa terjaga.
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Transformasi digital di DJP di masa yang akan datang mengarah ke 
natural digital system. Dalam konsep ini, sistem administrasi perpajakan 
terintegrasi dengan aktivitas ekonomi wajib pajak sehari-hari dan data 
wajib pajak secara otomatis tersimpan dalam penyimpanan data DJP. 
Contoh produk natural digital system ini antara lain: e-Reg, validasi 
NPWP Online, e-Faktur, e-Bupot 23/26, e-Bupot Unifikasi, e-Billing, dan 
penyempurnaan e-Filing. 

Implementasi natural digital system juga terlihat dalam pengembangan 
Extensible Business Reporting Language (XBRL) untuk penyampaian 
laporan keuangan berbasis elektronik. 

Iwan pun menegaskan, dengan implementasi natural digital systems, 
aktivitas wajib pajak dapat terdeteksi sejak awal sehingga meminimalisasi 
kemungkinan ketidakpatuhan dan kecurangan wajib pajak. Selain itu, 
automasi yang ada karena natural digital systems juga akan memberikan 
pengalaman pengguna yang lebih baik. 

Implementasi natural digital systems juga dapat dimanfaatkan dalam 
pengembangan CRM. Contohnya dalam proses penyelesaian permohonan 
restitusi. Wajib pajak dengan level risiko rendah dapat diberikan restitusi 
dengan lebih mudah, sehingga dapat mendorong kepatuhan bahkan 
membantu arus kas wajib pajak. 

Berawal dari peluncuran e-Filing, pengembangan BDA di DJP diharapkan 
dapat menuju penerapan natural digital systems yang terintegrasi 
dengan CRM. Semua itu akan meningkatkan peran DJP, utamanya pada 
peran sebagai organisasi pengumpul penerimaan negara dan pendukung 
kegiatan ekonomi masyarakat.
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PENGEMBANGAN CRM - TOTAL BENCHMARKING 
KE CRM

Seiring dengan perbaikan infrastruktur yang disesuaikan dengan 
kebutuhan perkembangan zaman, DJP juga mengembangkan penerapan 
BDA dalam mengelola kepatuhan berbasis risiko.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon 
Arsal yang dulu pernah menjabat sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, 
dan Penerimaan, DJP sejak lama telah memulai perjalanan panjang 
membangun kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (Compliance Risk 
Management/CRM) baik di fungsi pengawasan, pemeriksaan, ataupun 
fungsi lainnya.

Piecemeal: Tahap Awal Pengembangan CRM di DJP

CRM sebagai kerangka risiko (risk framework) sudah mulai dikelola DJP 
sejak lama meski secara terbatas. Pada tahun 2004, DJP telah memiliki 
panduan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/
PJ.7/2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak yang salah satunya 
mengatur mengenai pemeriksaan kriteria seleksi, yaitu pemeriksaan 
yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko 
kepatuhan secara komputerisasi. Hanya saja, pembangunan kepatuhan 
wajib pajak berbasis risiko pada tahap awal tersebut masih penuh 
keterbatasan karena data yang belum solid dan variabel yang belum kaya. 
Sebagai contoh, beberapa berkas pemeriksaan khusus yang diturunkan 
dari hasil analisis risiko tersebut menyasar wajib pajak orang pribadi yang 
sudah meninggal, perusahaan yang sudah tutup, dan sebagainya.

Menurut Yon Arsal, pembangunan kepatuhan wajib pajak berbasis CRM 
dimulai sejak sekitar tahun 2005 melalui pembentukan mekanisme 
pengawasan wajib pajak oleh account representative (AR). Setelah 
modernisasi organisasi DJP memasuki tahap final pada tahun 2008, AR 
dilengkapi dengan alat pengawasan berupa Aplikasi Profil Wajib Pajak 
Berbasis Web (Approweb). Di bawah kepemimpinan Darmin Nasution pada 
saat itu, DJP menjadikan Approweb sebagai alat AR untuk memetakan 
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wajib pajak yang akan digali potensinya. Pengawasan wajib pajak oleh 
AR dengan bantuan Approweb tersebut dapat dikatakan sebagai bagian 
pembangunan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko.

Perkembangan pembangunan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (CRM) 
kemudian dilanjutkan DJP pada masa kepemimpinan Mochamad Tjiptardjo 
dengan penyusunan Total Benchmarking. Melalui Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang rasio Total Benchmarking 
dan Petunjuk Pemanfaatannya, pembandingan (benchmarking) yang 
dilakukan oleh DJP dalam konsep yang disebut Total Benchmarking secara 
resmi diluncurkan. 

Asumsi yang menjadi dasar penyusunan Total Benchmarking adalah wajib 
pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku 
bisnis yang sama. Oleh karena itu, kondisi keuangan dan perpajakan tiap 
wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu tolok ukur (benchmark) 
yang mewakili karakteristik wajib pajak yang bersangkutan.

Total Benchmarking yang disusun DJP menggambarkan benchmark atas 
14 (empat belas) rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-
input perusahaan, seperti gross profit margin, operating profit margin, dan 
lain-lain. Nilai rasio  Total Benchmarking ditetapkan untuk tiap kelompok 
usaha berdasarkan lima digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib 
pajak. Rasio Total Benchmarking tersebut dimaksudkan untuk digunakan 
sebagai alat bantu bagi AR dalam menilai kewajaran kinerja keuangan 
dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Gambaran 
kepatuhan perpajakan wajib pajak yang tercermin dalam hasil penilaian 
tersebut dapat digunakan AR dalam mengawasi dan membina wajib 
pajak yang diampu. AR dapat menentukan langkah yang tepat dalam 
menindaklanjuti wajib pajak, terutama wajib pajak yang terdeteksi 
memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi.

DJP kemudian melanjutkan pengembangan Total Benchmarking dengan 
didampingi asistensi teknis dari AIPEG (Australia Indonesia Partnership for 
Economic Governance). Hal ini dilakukan DJP setelah rencana memperbaiki 
kriteria pemeriksaan pada Program Reformasi Administrasi Perpajakan 
atau Project for Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR) tidak dapat 
dilakukan seiring kondisi proyek yang tidak berlanjut.
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DJP terus mengembangkan dan memperbaiki Total Benchmarking 
karena dinilai masih memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan Total 
Benchmarking adalah basis data yang diambil untuk menghitung nilai tolok 
ukur berasal dari perusahaan-perusahaan prominen. Akibatnya, sebagian 
besar nilai kriteria wajib pajak badan yang diawasi DJP berada di bawah 
nilai tolok ukur. Selain itu rasio Total Benchmarking bersifat one size fit for 
all, artinya satu tolok ukur berlaku secara nasional bagi seluruh wajib pajak 
pada sektor usaha tertentu.

DJP memperbaiki kelemahan itu dengan cara memilah tolok ukur bagi 
wajib pajak berdasarkan sektor, wilayah, dan rentang skala usaha yang 
sama. Total Benchmarking yang sudah diperbaiki ini kemudian dikenal 
dengan Behavioral Benchmarking Model (BBM) yang diatur dengan Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-40/PJ/2012. Nilai BBM dibuat dan/
atau dimutakhirkan oleh Kanwil atas Wajib Pajak Badan yang terdaftar 
di wilayah Kanwil masing-masing pada triwulan pertama dan triwulan 
ketiga, dengan setiap kali pembuatan atau pemutakhiran BBM adalah 
sebanyak tiga KLU.

Berdasarkan model BBM yang disusun Kanwil dengan berpedoman pada 
Modul Pembuatan Benchmarking Behavioral Model, Kanwil membuat dan 
mengirimkan Daftar Nominatif Wajib Pajak berisiko dan file Individual 
assessment kepada KPP terkait. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
bersama-sama dengan AR membahas, mengumpulkan data, menganalisis 
secara komprehensif, dan menindaklanjuti wajib pajak berisiko tinggi 
sesuai daftar tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BBM 
merupakan salah satu alat bantu penggalian potensi wajib pajak melalui 
pemetaan risiko ketidakpatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak Badan 
yang terdaftar pada basis data DJP.

Selain penerapan pada fungsi pengawasan, sebelum tahun 2013, DJP 
juga menerapkan CRM pada fungsi penagihan. Pengelolaan penagihan 
piutang yang didasarkan usia tagihan (aging) pada prinsipnya merupakan 
cerminan penerapan prinsip risiko. 

Rangkaian panjang pembangunan CRM di atas menunjukkan bahwa CRM 
bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru bagi DJP meski belum dilihat 
sebagai sebuah konsep yang utuh.
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Pengembangan Utuh CRM

Pembangunan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (CRM) yang utuh 
mulai dikembangkan pada tahun 2013. Pengelolaan risiko kepatuhan tidak 
lagi dimaknai semata-mata mesin risiko dan dilakukan secara parsial 
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. 

DJP sudah mulai berkenalan dengan konsep Compliance Risk Management 
sebagai sebuah kerangka kerja besar dengan panduan OECD Guideline. 
OECD Guideline tersebut menggambarkan secara komprehensif proses 
manajemen risiko secara utuh, tidak semata-mata sebagai mesin, namun 
juga dapat mengarahkan proses bisnis. DJP dapat mengarahkan jenis 
perlakuan terhadap wajib pajak yang patuh atau yang tidak patuh dalam 
rangka mengimplementasikan siklus manajemen risiko secara utuh.

Penerapan CRM sebagai suatu konsep utuh dalam sebuah kerangka kerja 
semakin kokoh saat DJP melanjutkan transformasi dan reformasi di bawah 
arahan Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan. CRM menjadi salah 
satu bagian dari enam belas program strategis transformasi kelembagaan 
DJP dengan pendampingan dari McKinsey sebagai konsultan.

Program CRM yang tadinya parsial mulai terkelola dalam bentuk yang lebih 
rapi saat menjadi bagian dalam program transformasi kelembagaan. Selain 
itu, dengan menjadi salah satu bagian program strategis DJP, kesempatan 
untuk mengembangkan CRM lebih lanjut menjadi semakin terbuka, apalagi 
dengan dukungan yang mulai didapatkan dari para direktur. Meski demikian, 
pengembangan CRM dengan konsep yang lebih luas masih berjalan lambat 
dan memakan waktu cukup lama karena tidak tersedianya unit yang 
didedikasikan secara khusus. Pengembangan CRM masih sangat tergantung 
pada personal. Pegawai yang telah dilatih terkadang dimutasikan sehingga 
menambah waktu yang diperlukan dalam proses pengembangan karena 
harus merekrut dan melatih pegawai baru dari awal.

Menaklukkan SDM, Infrastruktur dan Data

Isu ketidaktersediaan SDM yang berdedikasi penuh kemudian menjadi isu 
besar pengembangan CRM yang dilakukan DJP. Tantangan utama yang 
dihadapi DJP bukan lagi berupa data yang belum memadai sebagaimana 
yang dihadapi pada tahap awal pembangunan CRM secara parsial 
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(piecemeal). Masalah utama pengembangan CRM yang terjadi pada tahap 
ini adalah kehilangan SDM yang memenuhi syarat akibat mutasi/promosi 
dengan membawa pengetahuan tentang CRM yang dimilikinya. Akibatnya, 
SDM baru perlu direkrut dan dilatih kembali. Masalah SDM ini sedikit terbantu 
dengan dengan adanya technical assistance dari AIPEG dan ATO (Australian 
Tax Office) yang terus mendampingi meskipun terjadi pergantian personel di 
DJP.

DJP mencoba mengatasi masalah SDM dengan mulai membentuk satuan 
tugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Tim CRM. Anggota Tim CRM 
berasal dari unit-unit terkait seperti Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 
Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Direktorat Transformasi 
Teknologi Komunikasi dan Informasi. Meski sudah mulai membaik, isu terkait 
SDM masih mengemuka akibat karakteristik satuan tugas yang masih belum 
solid. Anggota tim akan mendahulukan pekerjaan utama yang menjadi tugas 
pokoknya dibanding pelaksanaan tugas Tim CRM.

Selain permasalahan SDM, permasalahan data masih membayangi 
pengembangan CRM, meski data yang tersedia sudah lebih baik 
dibandingkan data pada tahap sebelumnya. DJP juga menghadapi 
masalah infrastruktur. Permasalahan infrastruktur belum muncul pada 
tahap sebelumnya. Pengembangan CRM tahap sebelumnya masih bersifat 
piecemeal dan dikelola oleh regional sehingga masih cukup menggunakan 
infrastruktur masing-masing Kanwil. Hal ini berbeda dengan pengembangan 
CRM selanjutnya yang mulai menggunakan data nasional. Skala data yang 
lebih luas dalam pengembangan CRM membutuhkan penyesuaian kapasitas 
infrastruktur untuk mengimbangi kapasitas data yang diolah dan dijalankan.

DJP selanjutnya perlahan-lahan mulai memperbaiki tantangan yang dihadapi 
dalam pengembangan CRM, baik dari sisi SDM, infrastruktur, ataupun data. 
Keterbatasan SDM yang berdedikasi penuh waktu menjadi salah satu 
pemantik pembentukan Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains 
Data (RKWPSD) di bawah Direktorat DIP sebagai direktorat pengampu data 
DJP. Direktorat DIP sendiri dibentuk secara resmi pada 8 Juli 2019. Keberadaan 
Subdirektorat RKWPSD sebagai unit organisasi CRM tersendiri dan permanen 
ini merupakan upaya DJP menerapkan best practice internasional dalam 
pengembangan CRM.
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Perubahan signifikan dirasakan semenjak hadirnya organisasi Direktorat DIP 
terutama Subdirektorat RKWPSD sebagai unit yang didedikasikan khusus 
mengampu tugas pengembangan CRM. Selain modul pemeriksaan dan 
pengawasan, DJP mulai mengembangkan modul-modul pendukung lain 
seperti modul Transfer Pricing, modul Ability to Pay, dan lain sebagainya. 

Walaupun demikian, DJP masih terus berusaha mencapai kondisi ideal. Untuk 
itu, sebagaimana pengembangan CRM di negara lain yang memakan waktu 
lama, DJP harus konsisten dalam pengembangan CRM.

Mengantisipasi Masa Depan

Penerapan CRM di lapangan dibayangi permasalahan adaptasi dengan 
budaya risiko oleh unit vertikal. Desain proses bisnis di masa depan yang 
mensyaratkan penggunaan CRM/BI/Taxpayer Account Management 
(TAM) sebagai titik awal tindakan pengawasan dapat terhambat dengan 
kemungkinan resistensi dari petugas lapangan.

Resistensi perubahan budaya ini dapat diatasi melalui program manajemen 
perubahan atau paksaan. India yang memiliki karakteristik wajib pajak 
berperilaku tidak patuh dan kapasitas administrasi yang relatif sama dengan 
Indonesia telah menunjukkan bahwa perilaku dapat didorong melalui 
pemaksaan dengan sistem/proses bisnis yang diterapkan. 

Petugas pajak India hanya diijinkan mengawasi wajib pajak sesuai daftar 
yang diterima berdasarkan nilai pembobotan mesin. Sebaliknya, petugas 
tidak boleh langsung menindaklanjuti informasi baru yang ditemukan di 
lapangan. Informasi tersebut harus dimasukkan ke dalam mesin untuk diolah 
dan diberikan bobot serta diturunkan oleh kantor pusat terlebih dahulu 
sebelum dapat ditindaklanjuti kembali oleh petugas.

DJP dapat menerapkan hal yang sama dengan mengeluarkan kebijakan 
yang “memaksa” unit vertikal untuk mengerjakan sesuatu sesuai arahan 
CRM. Kebijakan ini dapat mencegah pemilihan wajib pajak yang diawasi 
berdasarkan pertimbangan subjektif AR karena wajib pajak terpilih merupakan 
daftar yang dihasilkan dari penilaian/scoring berdasarkan mesin. Kebijakan ini 
juga dapat mengurangi risiko terkait integritas petugas. Tentunya, kebijakan 
tersebut perlu didukung dengan data valid yang disiapkan Direktorat DIP 
terutama Subdit RKWPSD. Hal ini dimaksudkan agar DJP dapat dengan yakin 
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menginstruksikan petugas di lapangan untuk mengawasi wajib pajak sebatas 
daftar yang dihasilkan dari mesin CRM.

Selain membangun budaya baru yang berbasis risiko, dalam waktu dekat, 
DIP perlu meyiapkan “rumah” CRM, BI, dan TAM pada saat Core Tax 
Administration System (CTAS) telah diimplementasikan. Kapasitas unit 
berdedikasi khusus sebagai pengelola CTAS yang cukup memadai perlu 
disiapkan. Hal ini memastikan seluruh kebutuhan terakomodasi pada saat 
CTAS diimplementasikan apalagi CRM, BI, dan TAM akan menjadi sentral dan 
proses bisnis utama kantor pusat.

Direktorat DIP juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan mengelola 
ekspektasi para pemangku kepentingan yang semakin meningkat. Tuntutan 
kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan harus disikapi dan 
direspons dengan baik oleh Direktorat DIP terutama untuk tetap menjaga 
keterikatan pengguna (user engagement) terhadap produk-produk yang 
dihasilkan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam perjalanan panjang 
membangun CRM telah memberikan pelajaran berharga bagi DJP. DJP harus 
senantiasa menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa mendatang 
yang pasti berbeda jenis tantangan untuk setiap masanya. “Jadi kalau balik 
ke permasalahan, berarti yang bisa kita tarik kesimpulan begini. Setiap waktu 
nanti challenge-nya akan sangat berbeda. Nah, sehingga bagaimana kita 
menyesuaikan diri dengan perubahan itu,” pesan Yon.

Penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan perlu dan akan terus dilakukan DJP 
demi mewujudkan mimpi menjadi sebuah organisasi yang memetakan risiko 
terutama risiko wajib pajak dengan baik.
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PERLUNYA PETA JALAN BAGI PELAKU USAHA 
UMKM DIGITAL

Saat ini DJP sedang menghadapi tantangan untuk membuat sebuah peta 
jalan (roadmap) terkait mengelola perubahan teknologi yang berdampak 
pada munculnya sektor ekonomi baru.

Sebagai pemerhati ekonomi digital, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang 
Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti berpendapat bahwa DJP harus 
fokus untuk mengawasi pelaku usaha yang memanfaatkan marketplace 
maupun platform digital lainnya untuk aktivitas ekonomi terutama 
perdagangan. Sebagian besar pelaku usaha yang memanfaatkan platform 
ini adalah pengusaha UMKM yang keberadaannya semakin bervariasi di 
Indonesia. Saat ini jumlah pelaku UMKM sekitar 60-62 juta yang tidak 
mungkin dilakukan pengawasan sendiri oleh DJP tanpa bekerja sama 
dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem digital.

Mengelola tantangan ini tidak mudah karena pelaku UMKM memiliki 
perilaku tertentu yang berbeda daripada sektor lainnya. Pertama, pelaku 
UMKM sekarang ini adalah digital minded, yaitu dapat memaksimalkan 
penggunaan gawainya untuk aktivitas ekonominya. Kedua, perilaku 
mereka yang tidak ingin direpotkan dengan ketentuan perpajakan. Ketiga, 
perilaku dari pelaku UMKM yang mendambakan kemudahan untuk dapat 
melakukan aktifitas ekonomi sekaligus dapat secara langsung menunaikan 
kewajiban perpajakannya. Terakhir, adalah pola pikir yang sekarang ini 
masih ada, bahwa peran dari pelaku UMKM dianggap tidak terlalu besar 
dari sisi penerimaan pajak sehingga pengawasannya tidak optimal.

Menurut Nufransa, langkah konkret DJP dalam berkolaborasi dengan 
para pemangku kepentingan di dalam ekosistem digital adalah dengan 
memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan yang 
menyediakan aplikasi perpajakan sehingga dapat terintegrasi menjadi data 
masukan bagi DJP. Pelaku usaha menjadi dimudahkan dengan tidak perlu 
menghitung kembali kewajiban perpajakan sesuai tarif pajak yang berlaku 
saat ini dan dilakukan secara otomatis. Hal ini juga bisa mengakomodasi 
pencatatan transaksi yang notabene sekarang dipermudah dengan 
keberadan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Upaya 
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tersebut sangat bermanfaat di dalam menjaga ruang kepatuhan wajib 
pajak yang DJP terapkan dengan menciptakan sebuah kebiasaan yang 
berkelanjutan.

Selain itu, DJP juga memberikan kepastian hukum terkait pemungutan 
PPN, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh BUMN, akan diperluas 
hingga ke penyedia marketplace. Mengingat Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 telah dicabut, maka perlu diformulasikan 
peraturan yang dapat mendukung akses perluasan pemungut PPN ini.

Penerapan pengawasan yang detail bagi pelaku UMKM perlu juga 
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa dasbor kegiatan 
perpajakan UMKM. Pengawasan menjadi sempurna dengan dilengkapinya 
CRM sebagai sarana pemberian penanganan yang harus dilakukan. 
Salah satu bentuknya dengan menganalisis penempatan data populasi 
wajib pajak yang memanfaatkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 
miliar. Data ini penting untuk mengoptimalkan kemampuan AR dalam 
memantau kelayakan wajib pajak yang boleh memanfaatkan ketentuan 
PP 23 Tahun 2018. Sebelumnya kelayakan ini sulit terdeteksi mengingat 
tidak tersedianya data tersebut.

Teknologi juga diharapkan dapat mendukung dan melengkapi. Misalnya 
dengan memberikan notifikasi kepada wajib pajak maupun petugas pajak 
dalam rangka memaksimalkan kegiatan edukasi agar Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang sudah dua tahun dan Wajib Pajak Badan yang sudah tiga tahun 
memanfaatkan ketentuan PP 23 Tahun 2018 dapat melakukan pembukuan 
secara mandiri. Notifikasi ini akan bermanfaat sebagai peringatan dini 
kepada wajib pajak.

Terobosan yang perlu dilakukan DJP antara lain dengan membuat Digital 
Tax Office. Keberadaan KPP digital ini akan mempermudah wajib pajak 
dalam mendaftar, melapor, dan menyetor pajak secara daring. Berkaca 
pada prosesnya, layanan digital diharapkan akan terus berkembang dan 
memberikan pengalaman administrasi yang menyenangkan bagi wajib 
pajak. Wajib pajak yang layak untuk terdaftar di kantor pajak digital ini 
adalah wajib pajak yang seluruh kegiatannya sudah dilakukan secara 
digital dan bersedia mengintegrasikan datanya dengan DJP.
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Terakhir, sejalan dengan pembangunan BDA, Nufransa menegaskan, 
pembangunan ini harus disertai dengan reputasi data yang disajikan. Hal ini 
merupakan salah satu perhatian yang tak boleh dilupakan karena kepercayaan 
terhadap validitas data akan menjadi reputasi. Secara keseluruhan, untuk 
mendapatkan reputasi tersebut sangat perlu untuk memberikan respons 
terhadap kondisi global yang ada, merumuskan strategi yang perlu dilakukan, 
dan mendistribusikan pengetahuan yang tepat dan sesuai. Dengan upaya-
upaya tersebut, DJP diharapkan mendapatkan penerimaan negara dari 
sektor-sektor usaha yang selama ini jarang tersentuh.
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KOLABORASI MENJADI KUNCI PENTING 

Pada tahun 2017, The Economist mengeluarkan sebuah artikel yang berjudul 
“The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”. Artikel 
tersebut memaparkan bahwa organisasi terbaik yang ada saat ini adalah 
organisasi yang memiliki dan mampu memanfaatkan data, mengalahkan 
organisasi penghasil minyak yang berkuasa selama beberapa tahun. 
Artikel tersebut meningkatkan kesadaran akan pentingnya data bagi 
sebuah organisasi. Banyak organisasi berlomba-lomba untuk menjadikan 
diri mereka sebagai organisasi yang berlandaskan pada data atau yang 
biasa disebut sebagai Data Driven Organization (DDO).

Pemahaman akan pentingnya data ini sejalan dengan apa yang 
disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani 
Indrawati, yang menegaskan pentingnya penyusunan peraturan dan 
kebijakan yang didasarkan data atau informasi kondisi riil dalam 
memberikan solusi yang komprehensif. Apalagi penelitian saat ini 
dimudahkan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga dapat 
menangkap data yang lebih banyak secara komprehensif dari berbagai 
sumber (Jakarta, 25/02/2019). Hal yang disampaikan oleh Menteri 
Keuangan tersebut dapat kita pahami sebagai arahan untuk menjadikan 
Kementerian Keuangan sebagai data driven decision making yang 
mengarah pada DDO. Pernyataan serupa diungkapkan pada 3 Februari 
2021 oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan 
pidato kunci yang bertemakan Kemenkeu harus menjadi DDO. Menurutnya, 
DDO adalah organisasi yang mampu bekerja, mengambil kesimpulan, dan 
menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara 
tepat dan memadai. 

“Visi dan urgensi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi Data 
Driven Organization diupayakan melalui berbagai program terkait 
dengan penghimpunan, pengelolaan dan pemanfaatan data. Terlebih, 
sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system yang 
memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak 
yang terutang, melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara 
mandiri,” demikian disampaikan Direktur Data dan Infomasi Perpajakan 
(DIP) Dasto Ledyanto. Keberadaan pengelolaan data yang baik dapat 
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membantu DJP dalam melakukan pengujian kepatuhan pembayaran 
dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, hasil 
analisis yang diperoleh dari penggunaan data juga dapat menjadi basis 
rekomendasi perbaikan dari sebuah kebijakan. Hasil analisis data tersebut 
harus dihubungkan dengan tujuan utama DJP sebagai institusi untuk 
penghimpun penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib 
pajak secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan situasi riil 
yang dihadapi.

Dasto menambahkan bahwa pengelolaan data diawali dengan kegiatan 
penghimpunan data dilanjutkan pengelolaan data dan pemanfaatannya 
sesuai dengan apa yang dibutuhkan DJP saat ini. Salah satu data yang 
dikelola adalah data internal yang bersumber dari fungsi pendaftaran, 
pembayaran, dan pelaporan SPT wajib pajak. Data ini merupakan 
salah satu bahan pokok utama yang dimiliki DJP, yang perlu dilakukan 
pengadministrasian dan penyimpanan yang memadai sesuai kaidah Tata 
Kelola Data agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Hadirnya pelaporan 
secara daring atau digital tentu mempermudah proses pengelolaan 
data sekaligus membuat data ini membutuhkan pengelolaan secara 
khusus. Demikian juga dengan kebutuhan data dari Instansi, Lembaga, 
Asosiasi dan pihak lain (ILAP) untuk melengkapi dan memperkaya data 
pembanding yang diperlukan DJP. “Data yang tepat dan sesuai keadaan 
yang sebenarnya (terjamin single source of truth-nya) dan kebutuhan data 
dapat terpenuhi dengan segera melalui integrasi pertukaran data antara 
DJP dengan ILAP menjadi hal yang penting dan suatu keniscayaan untuk 
saat ini dan ke depan sehingga dapat  memperkaya, mempercepat dan 
mempertajam analisis data yang dilakukan DJP,” tutur Dasto. 

Sebagaimana dimaklumi seluruh data yang tersedia dapat dimanfaatkan 
secara optimal oleh suatu organisasi melalui Big Data Analytics (BDA). 
Keandalan hasil BDA sangat dipengaruhi keberadaan data internal 
maupun eksternal yang valid, berkualitas, dan sesuai dengan kaidah 
Tata Kelola Data.  Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya satu 
gudang data (data warehouse) yang dapat menjamin nilai kebenaran 
tunggal (single source of truth) dari seluruh aliran data antar unit. 
Sebagian besar organisasi, termasuk organisasi di bidang pemerintahan, 
memahami bahwa jika semua data yang ada di dalam proses bisnisnya 
dapat diintegrasikan, maka organisasi dapat menerapkan BDA untuk 
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meningkatkan nilai tambah organisasi dan mendapatkan informasi yang 
signifikan termasuk feedback sebagai bahan perbaikan BDA.

“Pengembangan BDA di DJP ditandai dengan diluncurkannya Compliance 
Risk Management (CRM) dan Business Intelligence (BI). Keberadaan CRM 
dan BI diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara 
berkelanjutan melalui pemberian treatment yang tepat bagi wajib pajak 
sesuai tingkat risikonya,” pungkas Dasto. Wajib pajak akan diperlakukan 
sesuai dengan tingkat risikonya sehingga upaya yang dilakukan DJP 
diharapkan dapat lebih efisien dan efektif. Hal ini merupakan penerapan 
dari data driven decision making dimana keputusan dan tindakan yang 
dipilih dalam membina wajib pajak seluruhnya didasarkan pada data 
(data risiko wajib pajak). 

Penerapan data driven decision making yang mendukung DJP untuk 
menjadi Data Driven Organization memerlukan adanya kolaborasi 
terutama di dalam internal DJP. Keberadaan Direktorat Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peran penting agar hasil 
BDA oleh para analis di Direktorat DIP dalam bentuk CRM dan BI dapat 
ditempatkan pada aplikasi tertentu yang sesuai sehingga dapat diakses 
para pengguna seluruh Indonesia secara otomatis dan real time. Peran 
Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) sebagai pemangku kepentingan 
di dalam merumuskan dasar hukum proses bisnis, juga merupakan bagian 
yang tidak dapat terpisahkan atas peluncuran CRM dan BI. Demikian 
juga peran sentral para business owner dalam penetapan konteks yang 
akan dibangun. Melihat perkembangan ini Dasto meyakini, kolaborasi ini 
sangat penting agar implementasi CRM dan BI dapat terlaksana dengan 
baik dan menghasilkan outcome yang optimal. Dengan demikian semoga 
menjadi suatu keniscayaan bahwa CRM dan BI merupakan langkah awal 
DJP menuju Data Driven Organization.
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PROSES BISNIS CRM DAN BI

Proses bisnis CRM dan BI yang sudah diimplementasikan melalui SE-39/
PJ/2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business 
Intelligence saat ini, sudah sesuai dengan kebutuhan DJP dalam menjawab 
tantangan terkait perkembangan BDA.

Menurut Imam Arifin, Direktur Transformasi Proses Bisnis (TPB), masing-
masing proses bisnis CRM dan BI sudah diupayakan untuk selaras dengan 
proses bisnis mendatang untuk mewujudkan implementasi CTAS pada 
tahun 2023. Harapannya, proses pergantian sistem informasi di DJP melalui 
CTAS tersebut dapat berjalan lancar.

Ke depan, proses bisnis CRM dan BI ini merupakan tulang punggung 
DJP dalam memproses input dan output pada Sistem Inti Administrasi 
Perpajakan. Tantangannya adalah memastikan semua proses bisnis 
satu sama lain dapat terintegrasi dan terstruktur. Salah satu tolok ukur 
keberhasilan Pembaruan SIAP (PSIAP) sangat dipengaruhi oleh kesiapan 
CRM dan BI dalam mengolah data dan memvisualisasikannya menjadi 
informasi yang bernilai pada setiap proses bisnis lanjutan seperti 
ekstensifikasi, pengawasan dan pemeriksaan, penagihan, penegakan 
hukum, pelayanan, keberatan, penilaian, dan perpajakan internasional. 

Menurut Imam, perlu peningkatan dan perbaikan masing-masing proses 
bisnis CRM dan BI yang berkelanjutan dengan memperhatikan hasil evaluasi 
implementasi saat ini, sehingga penggunaan CRM dan BI ini menjadi lebih 
optimal. Tentunya dengan tetap memberi ruang bagi pengguna data untuk 
menyampaikan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan 
proses bisnis CRM dan BI di masa mendatang.
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Selanjutnya, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif dalam 
menyampaikan implementasi proses bisnis CRM dan BI kepada petugas 
pajak selaku pengguna data di unit vertikal. Pelaksanaan sosialisasi atau 
pemberian pedoman sedapat mungkin menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami dan disertakan contoh kasus yang sering terjadi dalam 
implementasinya. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kualitas data, 
maka pengguna data akan lebih yakin dan optimal dalam memanfaatkan 
CRM dan BI.

Harapannya, dalam jangka pendek, diperlukan perhatian utama untuk 
mengembangkan proses integrasi CRM dan BI serta menjadi bagian 
integrasi dengan CTAS. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menjadi 
sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan dan menghasilkan 
data dan informasi yang akurat di semua lini proses bisnis lanjutan.



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & BUSINESS INTELLIGENCE52

Pengembangan Big Data 
Analytics DJP

PENGEMBANGAN SISTEM PERPAJAKAN 
PENDUKUNG CRM DAN BI

Perkembangan BDA di DJP pastinya tidak terlepas dari sistem dan 
infrastruktur pendukung yang dibuat untuk mengoptimalkan fungsi 
pengawasan. Menurut Hantriono Joko Susilo, Direktur Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK), pada dasarnya, dari segi pembangunan infrastruktur 
teknologi informasi tidak ditemukan hambatan yang berarti. Namun, 
perhatian besarnya terletak pada kondisi data karena akurasi data akan 
menentukan keakuratan dan kualitas pengembangan CRM. “Jika datanya 
tidak bagus, baik dari data internal maupun eksternal, maka hasilnya tidak 
akan bagus juga. Sistem yang harus kita kembangkan adalah yang terkait 
data itu sendiri,” kata Hantriono. Selanjutnya, data yang masuk ke DJP 
harus lebih bagus. 

Ke depannya, data-data ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) 
diharapkan bisa masuk secara otomatis. Sangat memungkinkan bagi 
DJP untuk membangun sistem yang bisa host-to-host atau sistem yang 
langsung berhubungan dengan ILAP. Saat ini, DJP telah mulai membangun 
Informasi Bukti dan Keterangan (IBK). Sistem ini langsung menghubungkan 
DJP dengan pemberi data.
 
Tantangannya adalah kesiapan pihak-pihak pemberi data. Saat ini yang 
mulai diinisiasi adalah kerjasama dengan beberapa perusahaan perbankan. 
Jika sudah dapat diaplikasikan, ke depannya, data IBK terkait kegiatan 
pengawasan, penagihan, pemeriksaan, dan lain-lain akan langsung 
otomatis masuk ke sistem DJP. Data tersebut pada akhirnya juga dapat 
digunakan untuk pembangunan CRM. Pengembangan aplikasi maupun 
sistem perpajakan pendukung CRM dan BI tidak dapat dipisahkan dari 
pengembangan proses bisnisnya. Sistem yang baik dikembangkan agar 
dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses bisnis. Dalam hal ini, 
diperlukan kolaborasi yang utuh antara Direktorat TIK selaku pengembang 
sistem, Direktorat TPB selaku pengawal pengembangan proses bisnis, dan 
direktorat terkait lain sebagai pembina maupun pengguna sistem. 
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Menurut Hantriono, Direktorat DIP yang berperan sebagai pembina CRM 
dan BI di DJP harus selalu berkoordinasi dengan Direktorat TIK, TPB, 
dan direktorat pemilik proses bisnis agar sistem maupun aplikasi yang 
mengakomodasi CRM maupun BI dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Lebih dari itu, pengembangan sistem pendukung CRM dan BI, tidak hanya 
berhenti saat aplikasi sudah dapat berjalan dan dimanfaatkan oleh 
pengguna. Perbaikan terus menerus tetap perlu dilakukan berdasarkan 
umpan balik yang disampaikan oleh pengguna. Selain dalam rangka 
perbaikan sistem, umpan balik pengguna juga dapat menjadi bahan 
evaluasi penyusunan materi CRM dan BI.

Hantriono juga menegaskan bahwa pengembangan sistem pendukung 
CRM dan BI juga harus didukung dengan peningkatan sumber daya 
manusia dan strategi komunikasi yang baik. Penambahan data scientist 
dapat menjadi langkah pertama dalam mengembangkan sumber daya 
pendukung sistem, sedangkan strategi komunikasi yang baik diperlukan 
agar pengguna dapat memanfaatkan CRM dan BI dengan optimal. 
“Strategi komunikasi yang dilakukan harus memperlihatkan manfaat yang 
dibangun. Jika manfaatnya terlihat, maka manajemen akan mendukung 
dan mendorong perkembangan aplikasi tersebut,” katanya.
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TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI SERTA LHA 
SEBAGAI ALAT PENGEMBANGAN INDIKATOR 
CRM

Tata Kelola Data adalah Awal dan Kunci Pengelolaan Data

CRM dan BI merupakan salah satu bentuk hasil analisis data agar data 
dapat lebih bermanfaat bagi organisasi. Hal tersebut selaras dengan 
tujuan dari tata kelola data.

Menurut Ahmad Tirto Nugroho, Kepala Subdirektorat Tata Kelola Data dan 
Informasi, Direktorat DIP, peran tata kelola data dalam penyempurnaan 
CRM dan BI di DJP setidaknya terbagi menjadi empat hal. 

Pertama, pengaturan peran-peran yang terlibat, yang terdiri dari tata 
kelola data dalam mengidentifikasi, mendefinisikan, sampai menetapkan 
peran-peran yang terkait manajemen data sehingga dapat ditentukan 
penanggung jawab dari setiap proses manajemen data. Dalam tata kelola 
data juga diatur mengenai eskalasi dan penyelesaian masalah terkait 
data. 

Kedua, pengaturan proses yang terkait dengan pengelolaan data. Tata 
kelola data berperan dalam proses penyiapan data yang menjadi bahan 
baku dalam pembentukan CRM dan BI. Hasil dari produk CRM dan BI 
sangat ditentukan dari kualitas data yang digunakan. Tata kelola data 
memastikan data dikumpulkan, disimpan, diakses, dan diolah sesuai 
dengan aturan dan best practice-nya sehingga kualitasnya dapat terjaga. 

Ketiga, pengaturan aliran dan pembentukan data. Tata kelola data 
dalam bentuk arsitektur informasi mengatur aliran data dan memastikan 
ketersediaan serta pembentukan data telah sesuai dengan kebutuhan 
pengembangan CRM dan BI. 
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Keempat, pengaturan terkait teknologi. Penyempurnaan CRM dan BI 
memerlukan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi. Tirto menegaskan bahwa tata kelola data berperan dalam 
proses pengembangan sistem/aplikasi dan pengadaan infrastruktur 
teknologi agar sesuai dengan tujuan organisasi.

Penyempurnaan Gudang Data Untuk Implementasi CRM BI

Lebih lanjut, diketahui bahwa BI dan data warehouse (gudang data) 
merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Mohammad Baharuddin, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data 
Internal, Direktorat DIP, data warehouse berkaitan dengan bagaimana 
data-data yang besar dan beragam disimpan dalam satu gudang dan 
disusun secara terstruktur. Hal ini akan berbeda jika pengambilan data 
dilakukan dari berbagi sumber data yang tentu akan mengalami masalah 
dengan format data yang berbeda-beda. 

Sedangkan BI merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk 
menyajikan data-data tersebut ke dalam bentuk laporan, analitis, maupun 
dasbor, sehingga memudahkan dilakukannya analisis dan pengambilan 
keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dari sumber data seperti 
data warehouse. Karena adanya keterkaitan tersebut, penyempurnaan BI 
tak dapat dilepaskan dari penyempurnaan data warehouse juga. Semakin 
akurat data yang tersimpan dalam gudang akan semakin meningkatkan 
kualitas analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang 
disajikan melalui BI di DJP.

Mohammad Baharuddin juga berpendapat bahwa penggunaan data 
warehouse yang terus menerus disempurnakan kualitasnya akan berperan 
penting dalam penyempurnaan CRM dan BI di DJP. Kualitas CRM dan BI 
akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber datanya. Penyempurnaan 
data warehouse antara lain dapat dilakukan dengan menjaga validitas 
data, menjaga performa pemutakhiran data, dan memperkaya jenis data 
yang tersedia.
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Data Eksternal Dalam Memperkaya Analisis

Sejalan dengan penerapan tata kelola data yang baik, kebutuhan data 
eksternal akan membantu dalam memperkaya analisis yang dilakukan. 
Menurut Endro Tribudi Setijanto, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data 
Eksternal, Direktorat DIP, data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain 
(ILAP)  mempunyai peran penting dalam penyempurnaan CRM dan BI di DJP, 
mengingat perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment. 
Hal ini berarti bahwa dalam menguji kepatuhan wajib pajak, diperlukan 
adanya data pembanding. Data pembanding tersebut dapat berupa 
pencocokan data dengan wajib pajak lainnya maupun data dari pihak 
eksternal. Idealnya data pembanding tersebut lebih ditekankan pada data 
eksternal. Oleh karena itu, pembobotan dalam rangka menyempurnakan 
pembuatan profil wajib pajak ke depannya lebih banyak ditekankan pada 
data eksternal.

Endro menegaskan data yang berperan dalam pengembangan CRM 
dan BI, antara lain data keuangan dan data kepemilikan (saham, tanah, 
kendaraan, dan lain-lain). Sesuai dengan teori ekonomi makro bahwa 
konsumsi terwakili dari perbankan, sedangkan investasi dari kepemilikan 
aset. Terkait data pemerintahan bisa dilihat pada data Kantor Pelayanan 
Pajak Perbendaharaan Negara (KPPN). Selain itu, untuk mengetahui 
aktivitas ekspor dan impor didapatkan dari data PEB (Pemberitahuan 
Ekspor Barang), PIB (Pemberitahuan Impor barang), dan DHE (Devisa Hasil 
Ekspor).
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Analisis Data Sebagai Bensin CRM BI

Selain tata kelola data, penerapan analisis data dalam konteks 
peningkatan kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Analisis data 
dibutuhkan untuk memberi dukungan pengawasan terhadap wajib pajak. 
Dalam menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA), analis pajak menganalisis 
kepatuhan wajib pajak berisiko tinggi yang dipilih berdasarkan peta CRM. 
Hubungan antara LHA dan CRM bersifat resiprokal, dalam hal ini LHA juga 
mengusulkan insight baru berupa variabel kritis sebagai bahan refinement 
peta kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Ardhie Permadi, Kepala Subdirektorat Analisis Data, Direktorat 
DIP, LHA menjadi salah satu partner untuk melakukan refinement atas 
variabel-variabel dan pembobotan tiap variabel yang membentuk 
CRM. Ardhie berharap, pengembangan CRM ke depan berfokus pada 
pendekatan sektoral.



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & BUSINESS INTELLIGENCE58

Pengembangan Big Data 
Analytics DJP

MILESTONE BIG DATA ANALYTICS DI DJP

“BDA (Big Data Analytics-red) merupakan keniscayaan dalam era 
digital saat ini. Untuk mencapai visi menjadi penyelenggara administrasi 
perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan serta misi 
untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 
hukum yang adil, maka DJP tidak cukup mengandalkan teknologi yang 
canggih saja namun perlu memiliki BDA yang mumpuni,” demikian 
disampaikan Arman Imran, Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib 
Pajak dan Sains Data, Direktorat DIP

Teknologi yang semakin canggih akan sangat bermakna apabila diiringi 
dengan pengembangan BDA. Menurut Arman, BDA adalah proses 
pemindahan logika atau pengetahuan manusia ke mesin yang disebut 
Decision Support Systems (DSS). DSS dapat menggantikan tugas rutin 
pengguna, sehingga pekerja dapat fokus pada aktivitas kreatif dan bernilai 
tambah tinggi. Dalam konteks DJP, pengembangan BDA, salah satunya 
adalah pengembangan CRM dan BI. 

Seperti yang telah diketahui, pengembangan BDA di DJP sudah dimulai 
sejak tahun 2008 dan 2009 ditandai dengan adanya Total Benchmarking 
dan Behavioral Benchmarking, sehingga sekarang berkembang menjadi 
CRM. Milestone inilah yang menjadi tahap pembelajaran BDA di DJP. 
Logika atau pengetahuan pada BDA, memiliki aspek kognitif. Sama 
seperti kecerdasan manusia, BDA akan semakin cerdas, seiring dengan 
banyaknya pengalaman yang sudah dijalani. Pengembangan CRM inilah 
yang menjadi awal pengembangan logika dan penetahuan pada mesin 
risiko. Diharapkan logika dan pengetahuan pada mesin risiko ini akan 
semakin matang, saat CRM dan BI dikembangkan di CTAS tahun 2023.



Menuju Kepatuhan yang Berkelanjutan 59

Pengembangan Big Data 
Analytics DJP

Tantangan Pengembangan CRM dan BI

Menurut Arman, dalam pengembangan CRM dan BI di DJP, akan melibatkan 
beberapa hal, yaitu struktur organisasi, kompetensi SDM, teknologi, dan 
juga ekosistem. Pertama, dari sisi struktur organisasi, pada tahun 2019 DJP 
membentuk Direktorat DIP yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi 
dalam pengembangan CRM dan BI, yaitu Subdirektorat Risiko Kepatuhan 
Wajib Pajak dan Sains Data (RKWPSD).

Kedua, dalam rangka melengkapi struktur organisasi yang baru, maka SDM 
berkompeten sangat dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan dalam 
pengembangan CRM dan BI, antara lain computer science, statistic dan 
business expertise. Dengan dibekali kompetensi ini, Subdirektorat RKWPSD 
diharapkan dapat menjadi pengembang BDA yang mumpuni.

Ketiga, kebutuhan teknologi. Pengembangan BDA membutuhkan teknologi 
dan aplikasi yang canggih. Contohnya adalah pengembangan Smartweb 
dan CRM Penegakan Hukum yang membutuhkan aplikasi graph analytics. 
Selain itu, environment IT yang mumpuni juga dibutuhkan, seperti 
infrastruktur data warehouse yang dapat mendukung pengolahan data 
yang besar dan workstation dengan spesifikasi tinggi.

Yang terakhir dan sangat penting yaitu ekosistem proses bisnis yang 
terintegrasi. Aliran data mulai dari pelaporan, pelayanan, pengawasan, 
penegakan hukum sampai dengan keberatan dan banding berada pada 
satu sistem, sehingga memastikan siklus dan validitas data yang lebih 
baik. . Ekosistem proses bisnis yang terintegrasi, dapat menghasilkan data 
training, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan knowledge atau 
kecerdasan pada mesin risiko CRM dan mesin BI.

Strategi Komunikasi dalam Mengenalkan Milestones Big Data 
Analytics

Tantangan utama pengembangan CRM dan BI adalah mengubah pola 
kerja pengguna di unit vertikal. Umumnya, pengguna terbiasa mengolah 
dan memanfaatkan data secara mandiri. Hal ini tentunya memiliki manfaat 
untuk mengembangkan kreativitas pengguna. Namun secara organisasi, 
pengembangan CRM dan BI harus dilakukan secara sentralisasi agar lebih 
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terencana, terukur, dan sistematis, serta menjadikan keamanan data 
lebih terjamin. Peran pengguna lebih pada pemberi umpan balik, untuk 
pengembangan CRM dan BI yang lebih baik.

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
keterlibatan pengguna dalam pengembangan CRM dan BI. Tahap awal 
yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang kemudian dapat dilanjutkan 
dengan bimbingan teknis. Selanjutnya, saluran komunikasi untuk 
menampung masukan dan keluhan agar dapat segera diakomodasi pada 
pengembangan CRM dan BI ke depan. 

Pemonitoran dan pengevaluasian atas pemanfaatan CRM dan BI, juga 
dilakukan secara periodik untuk menggali umpan balik serta testimoni 
keberhasilan. Laporan hasil kegiatan tersebut dapat disampaikan kepada 
pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan pengembangan 
selanjutnya.

Strategi lainnya yang juga dikembangkan adalah pembuatan buku CRMBI, 
Langkah Awal Menuju Data Driven Organization. Buku ini diterbitkan dalam 
rangka memperkenalkan CRM dan BI sebagai tools untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. CRM dan BI adalah milik bersama, sudah menjadi 
tanggung jawab seluruh pegawai DJP untuk mengembangkan dan 
memanfaatkannya.

Visi Pengembangan Big Data Analytics DJP

Pengembangan CRM dan BI merupakan proses yang berkelanjutan. Di 
tahun 2022, direncanakan integrasi CRM yang akan terhubung dengan 
sebelas proses bisnis di DJP. Menurut Arman, pada tahun yang sama, DJP 
mengembangkan BI penerimaan, BI organisasi, BI SDM, dan BI regulasi. 

BI penerimaan adalah BDA terkait kebijakan perencanaan penerimaan 
di DJP. Tools ini akan sangat memanfaatkan data-data ekonomi makro, 
baik bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memprediksi penerimaan pajak 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berguna dalam penyusunan target 
penerimaan pajak nasional. 
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BI Organisasi adalah BI yang dikembangkan untuk memberikan 
rekomendasi tentang komposisi wajib pajak yang paling optimal dalam 
satu KPP. Contohnya, penentuan wajib pajak yang diadministrasikan ke KPP 
Pratama, Madya, maupun Wajib Pajak Besar, dengan mempertimbangkan 
kemudahan administrasi dan pengawasan wajib pajak yang memiliki 
hubungan istimewa. 

BI SDM dapat digunakan untuk menentukan efisiensi dari komposisi 
pegawai dalam unit KPP. Selain itu, BI ini dapat membandingkan kesesuaian 
kompetensi pegawai dengan profil wajib pajak pada KPP yang digunakan 
untuk menentukan kebutuhan pelatihan serta kebijakan rotasi pegawai. 
BI regulasi digunakan untuk menentukan regulasi yang perlu disesuaikan 
seiring dengan perkembangan bisnis wajib pajak.

Di tahun 2024, CRM akan terintegrasi dengan BI penerimaan, BI organisasi, 
BI SDM, dan BI regulasi. Integrasi ini penting sebagai implementasi dari 
Data Driven Organization di DJP.

“Visi pengembangan CRM dan BI adalah juga untuk mengkolaborasikan 
proses bisnis dan data antar eselon satu di dalam Kementerian Keuangan 
ataupun antar kementerian dan Lembaga. Kolaborasi ini akan mendorong 
satu sistem terintegrasi di pemerintahan yang akan memudahkan 
pengawasan praktik bisnis wajib pajak serta mewujudkan kepatuhan 
pajak yang berkelanjutan.” demikian disampaikan Arman.

Arman juga mendorong kolaborasi bilateral maupun multilateral untuk 
mengembangkan CRM Transfer Pricing dan SmartWeb (visualisasi 
hubungan istimewa antar perusahaan group). Kolaborasi ini untuk 
menangkal praktik penghindaran pajak, double taxation serta double non-
taxation saat dua atau lebih perusahaan yang berada di negara berbeda, 
melakukan transaksi. Pemanfaatan CRM Transfer Pricing serta SmartWeb 
antarnegara akan mempercepat proses penyelesaian Mutual Agrement 
Procedure (MAP)  atau Advance Pricing Agreement (APA), baik bilateral 
maupun multilateral.
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PEMBENTUKAN TIM AD HOC

Pembentukan tim ad hoc di DJP menjadi suatu hal yang tidak dapat 
terhindarkan. Menurut Lasmin, Ketua Subtim Analisis Bisnis 2a, Tim 
PSIAP, hal ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa DJP dihadapkan 
pada tantangan yang semakin berat seiring dengan peningkatan target 
penerimaan negara maupun jumlah wajib pajak terdaftar. Pembentukan 
tim ad hoc dilakukan untuk memenuhi kebutuhan DJP yang belum 
terakomodasi oleh tugas dan fungsi yang ada, dan juga kebutuhan yang 
mendesak dan kebutuhan koordinasi lintas direktorat. 

Beberapa tim ad hoc yang pernah dibentuk di DJP  antara lain Tim 
Reformasi Perpajakan, Tim Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan 
Tim Compliance Risk Management (CRM). Semuanya melibatkan hampir 
seluruh direktorat di DJP.

Menurut Lasmin, inisiatif pembentukan Tim CRM di DJP muncul dari 
Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan 
Penerimaan (PKP). Hal ini terjadi seiring dengan penempatan CRM sebagai 
salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan. Pada awalnya, DJP 
diharapkan memiliki suatu mesin risiko kepatuhan wajib pajak. Namun, 
perumusan mesin risiko ini terkendala oleh kondisi data, teknologi 
informasi, perubahan proses bisnis, maupun keahlian SDM yang berada 
pada direktorat berbeda. Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat 
PKP mengusulkan pembentukan tim ad hoc CRM DJP pada tahun 2013.

Tim ad hoc CRM  akhirnya  terwujud pada tahun 2014 dengan terbitnya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-105/PJ/2014 tentang Tim 
Penyusun Compliance Risk Management Direktorat Jenderal Pajak. 
Susunan tim itu dibarui setiap tahun melalui penerbitan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak.
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Tujuan utama pembentukan tim penyusun CRM DJP ini adalah 
koordinasi dan kolaborasi dalam rangka menyusun mesin risiko dan 
mengimplementasikan mesin risiko tersebut dalam proses bisnis di DJP. 
Setiap direktorat yang terlibat diharapkan dapat membagikan nilai yang 
mereka miliki untuk melengkapi penyusunan mesin risiko. Dengan adanya 
peran serta dari direktorat lain, tim diharapkan dapat melihat DJP dari 
satu kacamata utuh. Keberadaan satu pandangan ini akan menjadi visi 
yang jelas yang mengikat seluruh direktorat untuk memberikan kontribusi 
maksimal sesuai keahliannya dalam jangka panjang. Melalui visi ini juga 
semua direktorat membagi mimpi untuk DJP yang lebih baik.

Lasmin melanjutkan, ada banyak hal yang menjadi tantangan dalam 
pembentukan tim penyusun CRM DJP. Tantangan terbesar berupa 
perlunya perubahan pola pikir berbagai pihak yang terlibat, budaya kerja 
berdasarkan aturan, dan ketidakpastian keberhasilan penerapan CRM. 
Akan tetapi, tantangan-tantangan tersebut dapat teratasi dengan baik 
ditandai dengan peluncuran CRM pada tahun 2019.
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PROSES BISNIS CRM TO BE

Implementasi CRM di DJP dimulai seiring dengan digulirkannya Program 
Transformasi Kelembagaan pada tahun 2014. Salah satu inisiatif 
strategisnya adalah “mengembangkan model kepatuhan yang prediktif 
berbasis risiko terkait dengan proses bisnis”. Menurut Juang Trihono, Ketua 
Tim Analisis Bisnis 2, Tim PSIAP, dengan penerapan model kepatuhan 
berbasis risiko, diharapkan profil risiko wajib pajak dapat diketahui untuk 
menentukan penanganan yang tepat, sehingga dengan itu DJP dapat 
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Integrasi CRM merupakan implementasi Rencana Strategis DJP 2020-2024 
yang harus diwujudkan pada tahun 2022.  Hal tersebut sejalan dengan 
target PSIAP untuk menyelesaikan pengembangan CRM to be pada Juli 
2022, sebagai tahapan menuju deployment di bulan September 2023.

Implementasi CRM to be yang terintegrasi dilakukan sejalan dengan 
rancang ulang dua puluh proses bisnis lainnya, yang secara umum 
terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Service and Data Collection, Data 
Consolidation and Analytics, dan Assurance and Enforcement.

CRM, bersama-sama dengan BI dan TAM tergabung dalam kelompok 
Data Consolidation and Analytics yang berperan menyediakan Decision 
Support System. Dengan CRM yang terintegrasi, serta dukungan BI dan 
TAM, diharapkan dapat terwujud kepatuhan sukarela wajib pajak yang 
tinggi melalui penanganan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. 

Dari sisi wajib pajak, wajib pajak akan merasakan penanganan yang 
setara yang mendorong mereka untuk lebih patuh. Alat tersebut akan 
menentukan secara efektif wajib pajak mana yang perlu dilayani, diawasi, 
dan diaudit sebagai bentuk penegakan aturan pajak dalam rangka 
meningkatkan kepatuhan.
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Tantangan yang dihadapi dalam implementasi CRM yang terintegrasi 
adalah kualitas data dan kematangan pemodelan yang sulit diketahui 
jika belum diimplementasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh 
karena itu, diperlukan proses yang berevolusi secara berkesinambungan 
dan jika tidak dimulai maka DJP akan tetap berpijak pada titik yang sama, 
sehingga permasalahan kualitas data akan sulit diatasi.

Dalam rangka mendukung proses evolusi yang berkesinambungan 
tersebut, dikembangkan proses bisnis CRM mengacu kepada siklus 
manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, terdiri atas tiga elemen: 
prinsip (principle), kerangka kerja (framework), dan proses (process). Poin 
penting untuk mendapatkan model CRM yang semakin matang adalah, 
pertama, sejauh mana DJP bisa mengimplementasikan model tata 
kelola sesuai best practice ISO 31000.  Kedua, alat pendukung yang bisa 
menjaga implementasi tata kelola tersebut dengan baik. Dua hal ini perlu 
dijaga sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkesinambungan. 
Selanjutnya, adanya tata kelola data yang terimplementasi dengan baik, 
yang akan menimbulkan keyakinan DJP untuk berimprovisasi dengan 
model-model penentu dengan memanfaatkan pembelajaran mesin.

Lebih lanjut, setelah CRM yang terintegrasi tersebut diimplementasikan, 
hasil evaluasi akan memegang peranan penting. Keberadaan BI diharapkan 
dapat mendukung dalam mengevaluasi dan memperbaiki pemodelannya.
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PENGEMBANGAN MESIN RISIKO UNTUK 
INTEGRASI CRM

Integrasi CRM adalah Penerapan dari Risk Management

Dalam implementasi manajemen risiko (risk management) di DJP perlu 
dibangun tiga hal, yaitu; risk culture, system and structure, dan whole 
framework untuk dilaksanakan. 

Menurut Andri Kusdianto, Kepala Seksi Pemodelan dan Pemetaan 
Risiko, Direktorat DIP, sebenarnya integrasi CRM merupakan bagian dari 
penerapan manajemen risiko di DJP.

Jika dapat dibagi, manajemen risiko di DJP terdiri dari manajemen risiko 
wajib pajak yang merupakan Client risk (Pihak Ketiga) yang dilihat dari 
sudut pandang perusahaan dan risiko institusi yang berkaitan dengan risiko 
strategis, risiko operasional, risiko SDM, risiko finansial, risiko anggaran, dan 
lain-lain. 

Antara keduanya tidak bisa dipisahkan dalam hal upaya DJP 
memperlakukan wajib pajak dan sumber daya manusia yang berkualitas 
serta sesuai dengan penempatan yang dibutuhkan, terlebih dalam 
menghadapi perubahan global seperti munculnya pelaku ekonomi digital 
maupun Non-Fungible Token (NFT).

Menurut Andri, pengembangan Integrasi CRM diawali dengan dibuat 
secara spesifik per fungsi, yang diterapkan pada proses bisnis saat 
ini, sesuai dengan ketersediaan data, struktur, dan sumber daya yang 
dimiliki, yakni pada risiko sisi registrasi, kepatuhan pelaporan, kepatuhan 
pembayaran, maupun kebenaran materi yang dilaporkan. 
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Pilihan-pilihan penanganan ini kemudian dipetakan terhadap kebutuhan 
proses bisnis saat ini yang dikustomisasi sesuai parameter dan perilaku 
pimpinan puncak. Penerapan CRM ini pun diharapkan mendasari 
pengambilan-pengambilan keputusan di DJP. Lingkupnya pun lebih besar 
daripada Direktorat DIP, sebagai eksekutif terkait konteks data/smarter 
data. 

CRM berbicara tentang perubahan perilaku yang perlu diterapkan agar 
semua petugas pajak dapat bekerja sesuai prioritas dan konteksnya, 
terlebih dalam menjaga parameter yang sesuai standar untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penerapannya, petugas pajak harus memperbaiki perilaku wajib 
pajak dengan mengarahkan pada parameter/standar yang benar.  
Sehingga dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih jelas 
sesuai konteks tersebut. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan 
terlebih dahulu adalah menganalisis risiko yang menghasilkan prioritas-
prioritas sebagai tindak lanjut dari keterbatasan SDM. Terlebih dalam 
pengembangan CRM ini, risiko-risiko yang dipetakan DJP merupakan risiko 
yang melekat pada strategi-strategi dalam pencapaian tujuan.

Direktorat DIP bertanggung jawab dalam hal mengelola data dan 
smarter data. Berbicara mengenai smarter data, di dalamnya terdapat 
logika-logika yang dibangun dengan tata kelola baik. Selain itu, terdapat 
pemanfaatan infrastruktur yang optimal sehingga data dapat digunakan 
organisasi sesuai tujuannya. 

Direktorat DIP memanfaatkan data dengan BDA sesuai keberadaan sains 
data di dalamnya untuk mengembangkan dan membantu pola pikir 
manajemen risiko secara luas
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Identifikasi dan Pemahaman atas Keseluruhan Bisnis adalah Penting

Dalam pengembangannya, poin penting sebenarnya dimulai di Seksi 
Identifikasi dan Penilaian Risiko (IPR), Direktorat DIP. Menurut Kepala Seksi IPR 
Erikson A.H. Hutasoit, Seksi IPR sebagai bagian dari Subdirektorat RKWPSD, 
mengawali pengembangan CRM dengan identifikasi dan penilaian risiko. 
Kegiatan identifikasi dan penilaian risiko ini, yang secara teori manajemen 
risiko menjadi bagian terpenting dalam proses manajemen risiko, harus 
dapat menangkap dan mengidentifikasi keseluruhan risiko atau risk event 
yang mungkin akan terjadi dan menghambat penerimaan pajak. 

Agar menjadi komprehensif maka poin pentingnya adalah kelengkapan 
data pendukung untuk bisa mengidentifikasi risiko kepatuhan seluruh wajib 
pajak di Indonesia. Tahapannya, pertama adalah dengan mengidentifikasi 
keseluruhan bisnis yang berjalan di Indonesia. Kedua, memahami proses bisnis 
itu sendiri. Jika ini dilakukan dengan tepat, maka dapat menyempurnakan 
proses identifikasi risiko.

Beberapa hal penting dalam proses identifikasi risiko, selain kelengkapan data, 
yaitu harus memahami informasi di dalamnya yang bersifat makro, khususnya 
makro ekonomi. Apabila dilaksanakan secara komprehensif, basis identifikasi 
risiko bisa menghasilkan dampak yang lebih baik di dalam mengidentifikasi 
maupun menilai risiko kepatuhan seluruh wajib pajak di Indonesia. Selain itu, 
kata kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di DJP maupun di luar DJP, baik sebagai ahli maupun sebagai 
penyedia data untuk mengoptimalkan keseluruhan lini.

Pembobotan Dalam Menentukan Keterkaitan Setiap Indikator

Selanjutnya, dalam menganalisis indikator, perlu dilakukan pembobotan 
atas setiap indikator-indikator yang digunakan. Menurut Andri Kusdianto, 
pembobotan ini penting dalam memperhitungkan keterkaitan indikator 
dalam populasi maupun insight yang ingin kita hasilkan. Dengan menggunakan 
metode statistik, seringkali populasi dari indikator yang ada dianalisis terlebih 
dahulu untuk melihat rentang dan seberapa normal ketersediaan data yang 
ada. 
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Tahapan ini diawali dengan proses yang disebut dengan Exploratory Data 
Analysis (EDA). EDA adalah bagian dari proses data science. EDA menjadi 
sangat penting sebelum melakukan feature engineering dan pemodelan 
karena dalam tahap inilah dilakukan pemahaman terhadap data.

Menurut Andri, analisis yang umum dilakukan ketika target variabel berupa 
numerik adalah melihat histogramnya apakah terdistribusi normal atau 
tidak. Lebih lanjut, dengan visualisasi histogram, dapat diketahui apakah 
datanya miring (skewed) atau tidak. Jika terdapat data yang miring, baik ke 
kiri maupun ke kanan, di tahap selanjutnya kita bisa melakukan penskalaan 
standar (standard scaler) maupun robust scaler.

Tegasnya, setiap indikator pada populasi harus mempertimbangkan kondisi 
yang bisa mempresentasikan keadaan yang sebenarnya. Hal ini penting di 
dalam proses selanjutnya agar dihasilkan model yang efektif dan efisien 
dalam tahapan pengembangan BDA.

Pentingnya Evaluasi Pemanfaatan CRM BI Menuju Perbaikan

Lebih lanjut, dalam pengembangan mesin risiko, kebutuhan data menjadi 
prioritas penting karena tidak ada instansi yang mampu berjalan secara 
efektif tanpa adanya data yang berkualitas tinggi. Menurut Dian Kenanga 
Sari, Kepala Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko, Direktorat DIP, pengembangan 
mesin risiko yang telah dibangun hingga saat ini harus mampu menangkap 
semua data yang mengalir untuk menjadi insight dalam pengambilan 
keputusan organisasi. Pengembangan mesin risiko dapat dikatakan berhasil 
jika dapat menerapkan analitis dan mendapatkan nilai manfaat signifikan 
dari data tersebut. 

Hingga tahun 2021, telah dibangun lima fungsi CRM  dan lima BI (Smartweb, 
ATP, Dashboard WP Madya, Smartboard, dan Tool Penyusunan WP Madya) 
yang membantu penetapan prioritas pengawasan, penagihan, pemeriksaan, 
dan juga dalam mengedukasi wajib pajak. Dalam tahapan evaluasi risiko, 
beberapa risk event yang dijadikan variabel menjadi kunci penentu posisi 
risiko wajib pajak termasuk pengambilan populasi yang dilakukan. 
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Evaluasi menganalisis kesesuaian data sehingga data yang dimanfaatkan 
menjadi berkualitas. Hal ini menjadi krusial ketika faktor kesalahan manusia 
masih memungkinan terjadi, sehingga keberadaan evaluasi di sini dapat 
dijadikan sebagai bentuk mitigasi risiko saat BDA belum diimplementasikan 
maupun sudah digunakan di lapangan.

Menurut Dian, selain mengevaluasi sisi internal pengembangan mesin 
risiko, evaluasi juga dilakukan untuk mengukur seberapa besar dampak 
pemanfaatan BDA terhadap hasil yang telah dicapai, terutama dampak 
terhadap penerimaan pajak di unit-unit vertikal. Apakah risiko tinggi memiliki 
dampak fiskal yang berpengaruh besar dibandingkan dengan risiko menengah 
dan rendah? Hal ini penting sebagai upaya sarana proyeksi unit-unit di Kanwil 
DJP agar dapat fokus mengejar target yang telah ditentukan.

Penggalian perilaku atau kebiasaan pengguna juga diukur dan dianalisis melalui 
pengalaman pengguna untuk menemukan dan mencari informasi yang ingin 
diketahui serta dapat ditampilkan. Sumber daya manusia yang dimiliki juga 
harusnya mampu cepat beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan serta 
mampu mengomunikasikannya secara jelas kepada pengembang maupun 
pengguna.

Selain itu, evaluasi dapat dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) 
maupun kegiatan pemonitoran dan pengevaluasian (monev) di lapangan 
secara langsung sehingga dapat secara khusus menggali informasi yang ada.

Monev yang dilakukan juga menjadi sarana pembelajaran kembali. Pengguna 
di lapangan memiliki referensi penilaian yang secara khusus menjadi sarana 
perbaikan CRM dan BI ini, sehingga segala masukan menjadi bahan untuk 
dapat diteruskan kembali kepada pengembang BDA.

Dian menegaskan, konsep evaluasi ini penting, karena kondisi maupun 
strategi ke depan dapat berubah sehingga proses berkelanjutan akan terus 
menyempurnakan pengembangannya. Semakin bertambahnya ekspektasi 
maupun perubahan teknologi, menjadi risiko tersendiri yang dapat dimitigasi 
dengan tahapan evaluasi berkelanjutan.
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Pengembangan Big Data 
Analytics DJP

Peningkatan Kapabilitas SDM dan Infrastruktur sebagai Penunjang 
CRM dan BI

Kapabilitas untuk menjalankan BDA bisa dilihat dari SDM-nya. Untuk bisa 
memanfaatkan data yang berukuran besar dan bervariasi, maka diperlukan 
adanya kemampuan terbaik yang dimiliki oleh seorang data scientist. Menurut 
Ag. Sigit Adi Satmoko, Kepala Seksi Sains Data, Direktorat DIP, kemampuan 
tersebut meliputi kemampuan untuk memvisualisasikan data, membaca 
dan mengolah data, dan intuisi yang baik dalam memahami tingginya 
kompleksitas data milik DJP.

Selain itu, dalam mengolah data melalui pendekatan BDA, sebuah institusi 
juga harus memiliki infrastruktur yang mumpuni dan berdaya proses tinggi 
mengingat tingginya frekuensi dan tingkat kompleksitas data.

Data pun menjadi poin yang penting. Berbicara CRM tentunya sangat erat 
kaitannya dengan data yang dimiliki oleh institusi terkait. Maka, salah satu hal 
yang perlu disiapkan untuk membuat sebuah produk CRM adalah data yang 
kredibilitasnya tinggi dan sudah terstruktur.

Menurut Sigit, CRM dan BI yang sedang dibangun DJP ini diharapkan ke 
depannya mampu memberikan output bersifat prediktif dan benar-benar 
merepresentasikan perilaku wajib pajak di masa depan berdasarkan data-
data historis dan perilaku wajib pajak itu sendiri. Apakah wajib pajak termasuk 
patuh atau dikategorikan di dalam kuadran sebaliknya? Dan output prediktif 
tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan.

Tegasnya, untuk rencana ke depannya, adanya CRM dan BI mampu 
menjadikan DJP sebagai Data Driven Organization dan acuan bagi institusi 
lain di negeri ini.













KOLABORASI 
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PERJALANAN KERJA SAMA 
GIZ DAN DJP
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Latar Belakang

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
adalah organisasi internasional yang bergerak dalam area kerja sama 
internasional untuk pembangunan berkelanjutan. GIZ menjalankan mandat 
yang diberikan langsung oleh kementerian Republik Federal Jerman 
untuk menjalankan program-program peningkatan kondisi kehidupan 
masyarakat global yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia sendiri juga sedang berupaya untuk mewujudkan 
langkah-langkah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau 
yang lebih sering dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). 
Salah satu ruang lingkup di dalamnya yang perlu mendapatkan perhatian 
adalah perluasan basis pajak dan efektivitas administrasi perpajakan. 
Langkah strategis yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah 
dengan memperkuat mobilisasi sumber daya domestik atau Domestic 
Resource Mobilization (DRM) dan kerja sama pajak internasional. 
Berdasarkan skenario ini, Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui 
GIZ telah sepakat untuk berkolaborasi dalam kerangka proyek DRM 
untuk mengatasi beberapa tantangan yang tercermin dalam semangat 
kemitraan pembangunan global kedua negara tersebut.

Proyek DRM sendiri dilahirkan atas mandat dari Kementerian Kerja Sama 
Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman dengan periode implementasi 
dari tahun 2019 hingga 2023. Proyek ini beroperasi di tingkat nasional 
bersama Kementerian Keuangan, khususnya dengan Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Implementasi Proyek Kerja Sama

Proyek DRM memiliki tujuan mendukung pembiayaan pelaksanaan agenda 
nasional 2030 untuk peningkatan di bidang kebijakan fiskal dan administrasi 
perpajakan. Tujuan tersebut dicapai melalui rangkaian kegiatan yang 
dipisahkan berdasarkan empat output jangka pendek, antara lain:
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a. Meningkatkan kapasitas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk 
merumuskan dan menilai dampak regulasi perpajakan sejalan dengan 
Agenda 2030;

b. Memperkuat kapasitas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk 
mengembangkan serta mengevaluasi program subsidi dan insentif 
fiskal untuk mempromosikan energi terbarukan dan ekonomi rendah 
karbon sejalan dengan Agenda 2030;

c. Menyediakan precondition untuk meningkatkan validitas pendaftaran 
pajak;

d. Memperkuat kapasitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak.

Terkait kerja sama dengan DJP, proyek DRM berfokus kepada bidang 
kegiatan pada poin c dan d, yakni penguatan administrasi perpajakan 
untuk pembangunan kapasitas pemantauan kepatuhan terhadap 
pelaksanaan undang-undang perpajakan yang lebih baik. Sesuai dengan 
pengertiannya, bidang kegiatan poin c lebih banyak bersinggungan dengan 
tugas dan fungsi Subdirektorat Pengelolaan Data Internal Direktorat Data 
dan Informasi Perpajakan (DIP). Sedangkan untuk kegiatan poin d, proyek 
berfokus pada pengembangan Compliance Risk Management (CRM) 
yang diampu oleh Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains 
Data (RKWPSD), Direktorat DIP.

Dukungan GIZ dalam Pengembangan CRM

Dukungan proyek DRM pada pengembangan CRM adalah dalam bentuk 
pelatihan dan sertifikasi untuk pengembangan kapasitas pegawai, 
asistensi terkait konsep pengembangan CRM di organisasi, dan pengadaan 
basis data komersial. Pelatihan di bidang manajemen risiko, data science 
and analytics, serta corporate finance telah dimulai pelaksanaannya 
sejak bulan Juni 2020 dan rencananya akan dilaksanakan hingga tahun 
2023. Selama tahun 2020 hingga medio 2022, sejumlah pelatihan dan 
sertifikasi diberikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengembangan 
CRM, yaitu 55 analis pajak yang berperan sebagai data scientist untuk 
pengembangan mesin CRM dan Business Intelligence (BI) di DJP.
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Dalam lingkup manajemen risiko, pelatihan dan sertifikasi yang telah 
dilaksanakan antara lain Certified Risk Management Officer (CRMO), 
Certified Risk Management Professional (CRMP), Certified Risk Governance 
Professional (CRGP), Risk Management Implementation in Public Sectors 
Training, serta Quantitative-based Risk Management Level 1 and 2. 

Dalam lingkup Big Data Analytics (BDA), sejumlah pelatihan dan sertifikasi 
juga diberikan selama tahun 2020 hingga 2021, antara lain Big Data 
Analyst International Certification, Practical Statistic Workshop, Artificial 
Intelligence, Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Course, Design 
Thinking and Innovation for Business (NUS), Python Basic, Natural Language 
Processing (NLP), Statistic and Data Science Overview, Data Analytic 
Tableau Fundamentals, Data Management Body of Knowledge (DMBOK), 
Fundamental of Transfer Pricing, dan Project Management in Data Science.

Pelatihan dan sertifikasi ini melengkapi pelatihan lain yang telah diikuti para 
data scientist, antara lain User Experience (UX), Data Scientist, Behavioral 
Insight, dan lain-lain. Pelatihan ini melibatkan para data scientist di Subdit 
RKWPSD, pegawai di Direktorat DIP, dan juga diikuti oleh direktorat-
direktorat teknis terkait pengembangan CRM dan BI.

Pada era globalisasi, sudah menjadi tren perusahaan multinasional 
melakukan transaksi hubungan istimewa yang salah satu motifnya adalah 
penghematan pajak. Idealnya, untuk mendeteksi adanya penghindaran 
pajak pada transaksi hubungan istimewa dibutuhkan data eksternal 
sebagai data penguji.  Data yang dapat digunakan sebagai penguji 
antara lain, data informasi anak perusahaan asing atau foreign subsidiary 
information data yang terkait dengan wajib pajak Indonesia. Untuk itu 
proyek DRM juga memberikan dukungan kepada DJP dalam penyediaan 
data basis data komersial. Hal ini dilakukan sebagai upaya penguatan 
basis data perpajakan.
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Perspektif Eksternal

Budi Kuncoro selaku Principal Advisor for Domestic Resource Mobilization 
(Tax and Fiscal Policy, at Ministry of Finance) GIZ menceritakan bahwa 
perkenalan GIZ dengan Direktorat DIP telah lama terjadi, sekitar awal tahun 
2018, sebelum Direktorat DIP menjadi direktorat tersendiri. Budi mewakili 
GIZ berterima kasih atas kesempatan, kepercayaan, dan amanah yang 
diberikan kepada GIZ untuk membantu dan mendukung DJP, khususnya 
dalam hal ini Direktorat DIP dan Subdit RKWPSD.

GIZ memahami bahwa DIP memegang peranan yang sangat krusial, yakni 
sebagai direktorat baru di DJP yang khusus menangani, bertanggung 
jawab, dan melakukan semua hal yang terkait dengan data. Melihat 
pentingnya peran data dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya 
dengan isu pajak dan otoritas pajak, GIZ menyambut baik kesempatan 
untuk mendukung Direktorat DIP.

GIZ memandang Direktorat DIP memiliki peran sentral untuk pencapaian 
visi DJP. Tidak hanya mengelola data yang sangat besar, DIP juga berperan 
mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, menganalisis, dan mengekstrak 
data, hingga menjadi informasi atau insight yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan. Menurut Budi, pengambilan keputusan yang 
strategis harus berdasarkan analisis data dan informasi yang akurat, tepat, 
mutakhir, dan komprehensif, sehingga dapat menghasilkan keputusan 
yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Menuju Data Driven Organization demi mewujudkan kepatuhan wajib 
pajak yang berkelanjutan adalah tujuan dibentuknya CRM dan BI. Untuk 
mencapai tujuan itu tentu pengolahan data dan analisis data, yang 
akrab disebut data science dan data analytics, merupakan proses yang 
sangat penting. Proses kerja mesin risiko CRM yang menganalisis data 
dan informasi di masa lalu merupakan analisis prediktif dengan hasil akhir 
berupa profil wajib pajak. Adanya kebutuhan kajian dan pengolahan data 
yang sedemikian besar inilah yang membuat proyek DRM berkomitmen 
untuk mendukung DJP dengan sumber daya yang dimiliki.
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Untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kerja sama antara GIZ dan 
DJP, kuantitas dan kualitas data scientist perlu dipersiapkan dengan baik. 
Budi Kuncoro memandang, jumlah data scientist yang memadai serta 
memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni merupakan suatu 
keharusan. Untuk meningkatkan kualitas data scientist, langkah awal yang 
perlu dilakukan adalah dengan menentukan keahlian dan kompetensi 
data scientist yang diperlukan dan menentukan penyedia pelatihan yang 
dibutuhkan.

Tak kalah pentingnya menurut Budi, DJP perlu mempersiapkan data 
eksternal. DJP disebut sebagai institusi yang memiliki data terlengkap di 
Indonesia. Dibandingkan dengan otoritas saham yang hanya memiliki 
data perusahaan terbuka atau otoritas layanan yang hanya memiliki 
data bank dan lembaga keuangan, DJP memiliki data seluruh perusahaan 
termasuk perusahaan terbuka, perusahaan terbatas, perusahaan pribadi, 
dan sebagainya. Tak hanya data perusahaan, tetapi juga data individu. 
Data internal yang sedemikian besar apabila dipadukan dengan data 
eksternal dari luar Indonesia yang terkait dengan wajib pajak Indonesia, 
akan menghasilkan kombinasi yang powerful.

Budi Kuncoro menegaskan, data internal dan eksternal yang lengkap, 
berkualitas baik, serta SDM yang berkompeten untuk melakukan kajian 
data science dan data analytics, tentu informasi atau insight yang dihasilkan 
mesin CRM dan BI pun baik, sehingga kepatuhan yang berkelanjutan dapat 
terwujud.

Budi menambahkan, kerja sama ini merupakan kemitraan yang sangat 
strategis, mengingat peran Indonesia memegang Presidensi G20 dan 
Jerman sebagai salah satu koordinator G7. Sesuai proyek DRM, tujuan 
kemitraan ini adalah untuk memobilisasi sumber daya domestik dalam 
memperkuat APBN, meningkatkan rasio pajak, serta menjadikan keuangan 
negara stabil, kuat, dan berkeadilan. 

“Tujuan utama framework yang mewadahi kerja sama kita (adalah) 
bagaimana menciptakan, meningkatkan sistem pajak yang kuat, yang 
berkeadilan, yang stabil, efektif, efisien, melalui tax ratio yang lebih baik, 
tax compliance yang lebih baik, dan sebagainya,” jelas Budi. 
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Sigit sebagai salah satu advisor proyek DRM membenarkan itu. Menurutnya, 
saat ini DJP telah melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan wajib 
pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Inovasi tersebut meliputi 
pelayanan administrasi perpajakan melalui KPP, juga pendekatan teknologi 
terkini dengan e-registration, e-billing, e-reporting, dan sebagainya. 
Berbagai kemudahan tersebut terutama untuk mendorong kepatuhan 
sukarela wajib pajak. Untuk melengkapi fungsi administrasi, harus dilakukan 
pemonitoran atas kepatuhan wajib pajak. Tentunya, itu memerlukan sistem 
informasi yang dapat diandalkan. Data yang diperoleh baik dari internal 
DJP maupun dari pihak eksternal saja tidak cukup. Data tersebut harus 
diolah sehingga menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan 
keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Kerja sama DJP dengan GIZ merupakan kerja sama implementasi proyek 
DRM. “Yaitu bagaimana memobilisasi sumber daya domestik untuk 
kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan. Itulah mengapa penting untuk 
membangun sistem informasi dan database yang lengkap dan terstruktur 
di DJP, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya, yang pada akhirnya 
akan menuju kepada meningkatnya penerimaan pajak sebagai salah 
sumber pendapatan nasional yang sangat penting dan dibutuhkan untuk 
pembangunan negeri ini,” jelas Sigit.

GIZ tidak hanya membantu dalam hal penyediaan basis data perpajakan 
yang dibutuhkan, namun juga ikut memberikan dukungan dalam 
pengembangan sistem informasi  dan pemrosesan data lain yang 
diperlukan oleh DJP, antara lain pengembangan pelaporan SPT dan 
laporan keuangan wajib pajak badan secara digital melalui implementasi 
XBRL (Extensible Business Report Language).

Sigit berharap, kerja sama dua institusi ini dapat terus diperpanjang 
atau ada kesepakatan kedua belah pihak untuk implementasi proyek 
baru. Ini karena banyak yang masih bisa dilakukan untuk pengembangan 
kemampuan dan efektivitas CRM yang bertujuan untuk mendukung 
reformasi perpajakan di bidang organisasi, SDM, proses bisnis, teknologi 
informasi dan basis data, serta peraturan perundang-undangan, sehingga 
dapat berkontribusi kepada peningkatan kepatuhan pajak.
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PERJALANAN KERJA SAMA 
AUSTRALIA INDONESIA 

PARTNERSHIP FOR 
ECONOMIC GOVERNANCE 

(AIPEG)

Australia Indonesia Partnership
for Economic Governance
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Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan institusi perpajakan yang berwibawa, kuat, 
kredibel, dan akuntabel yang mampu melaksanakan tugas pengumpulan 
penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada 
institusi perpajakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan 
menyelenggarakan program reformasi Perpajakan serta Kepabeanan 
dan Cukai. Salah satu langkah strategis dalam kesuksesan reformasi 
perpajakan adalah dengan pengembangan core tax system yang ditandai 
dengan kick-off meeting pada bulan Agustus 2017 di Jakarta yang dihadiri 
pimpinan dan anggota Tim Reformasi Perpajakan beserta sejumlah 
pejabat DJP dan lembaga donor. Salah satu dari lembaga donor yang 
menghadiri acara tersebut dan memberikan dukungan untuk program 
pengembangan core tax system adalah Australia Indonesia Partnership 
for Economic Governance (AIPEG).

AIPEG merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia melalui 
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Pemerintah 
Indonesia. Dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas manajemen 
ekonomi Pemerintah Indonesia, program kemitraan ini diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas, pengumpulan pendapatan 
yang efisien dan meningkat, serta pengentasan kemiskinan

Tahap Awal Dalam Pengembangan CRM

Pada tahun 2015, dibentuk sebuah tim bernama Pusat Analisis Perpajakan 
(Tax Analysis Center) oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan nomor 609/KMK.03/2015. Bekerja di bawah naungan 
DJP dan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sebagai pelaksana 
harian, dibentuklah tim khusus dari saringan account representative dan 
Penelaah Keberatan dengan berbagai latar belakang pengalaman beserta 
dukungan sumber data dan pengolahan data tingkat nasional.

Berlanjut pada bulan Agustus 2018, Menteri Keuangan mengubah tugas dan 
fungsi tim dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 539/KMK.03/2018. 
Dengan terbitnya KMK ini, cakupan tugas dan fungsi tim menjadi lebih luas, 
yaitu mengelola, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang 
berkaitan dengan strategis data, tata kelola data, analisis data perpajakan 



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & BUSINESS INTELLIGENCE88

Kolaborasi Eksternal

dan analisis menggunakan metodologi sains data (data science), serta 
Compliance Risk Management.

Dengan dibentuknya Pusat Analisis Perpajakan menjadi unit khusus yang 
bertugas mengelola data dan membuat strategi dalam lingkup nasional, 
ditambah dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, diharapkan 
segala hal mengenai strategi kepatuhan menjadi terarah dan terukur. 
Dengan menempatkan semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan 
data dari hulu hingga muara data berada pada satu unit, diharapkan 
dapat memberikan wawasan dalam pengambilan kebijakan yang bisa 
mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

Perspektif Eksternal

Benson Ong, Senior Advisor Australian Taxation Office (ATO) 
mengungkapkan pandangannya terhadap dukungan kepada DJP, 
khususnya mengenai konsep CRM. Menurut Benson, suatu kehormatan 
dapat membantu DJP sebagai bagian dari program AIPEG (saat ini 
Prospera), terutama DJP sebagai implementator fungsi Data dan Analytics 
dan kerangka Compliance Risk Management (CRM) pada September 2019.

Benson menjelaskan bahwa konsep CRM sebagai deteksi risiko 
ketidakpatuhan wajib pajak memungkinkan DJP melakukan pendekatan 
kepatuhan berbasis risiko. Penerapan konsep ini menjadi poin penting 
untuk di-highlight. CRM mengidentifikasi wajib pajak mana yang memiliki 
risiko kepatuhan, menentukan prioritas wajib pajak berdasarkan tingkat 
risiko dan konsekuensi, merealokasi sumber daya, serta memprioritaskan 
mitigasi risiko ke tingkat yang dapat ditoleransi.

DJP juga baru-baru ini mengembangkan kebijakan Tata Kelola Data untuk 
mendukung penggunaan data bagi DJP. “Implementasi DIP DJP, kerangka 
CRM dan kebijakan Tata Kelola Data merupakan faktor pendukung yang 
sangat baik untuk membantu DJP dalam implementasi berkelanjutan 
kepatuhan berbasis data,” jelas Benson Ong menutup wawancara secara 
daring.
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SHARING IMPLEMENTASI 
CRM DAN BI KEPADA NTA 

JEPANG
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Tanggal 17 Maret 2022 yang lalu, Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib 
Pajak dan Sains Data (RKWPSD) Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 
mendapatkan kunjungan dari Mr Seiichiro Imai, Liaison Officer National 
Tax Agency (NTA) Otoritas Pajak Jepang.  Maksud dari kedatangan beliau 
adalah untuk mempelajari dan memahami best practice penggunaan dan 
pemanfaatan sistem Compliance Risk Management (CRM) dan Business 
Intelligence (BI) di Direktorat Jenderal Pajak. 

Mr. Imai terkesan dengan pengembangan CRM di Indonesia. “Saat ini 
NTA sedang mengembangkan CRM juga di Jepang. DJP telah maju dalam 
pengembangan CRM. Itu lah alasan kenapa kami datang ke sini”, terangnya. 
Dirinya juga berterima kasih kepada DJP karena telah memberikannya 
kesempatan memahami CRM di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, tim Subdit RKWPSD berbagi pengalaman dalam 
merintis pengembangan CRM dan BI di DJP. Arman Imran, selaku Kepala 
Subdit RKWPSD menyatakan bahwa DJP selalu terbuka dalam menjalin 
kerja sama otoritas pajak antarnegara melalui pengembangan Big Data 
Analytics (BDA).

“Kita mendorong kerja sama pengembangan CRM di negara-negara 
Asia. Kami mendorong pengembangan tools BDA visualisasi perusahaan 
grup antanegara Asia. Kami siap untuk berbagi pengalaman dalam 
mengembangkan BDA seperti CRM dan BI yang mudah-mudahan 
berguna bagi negara lain”, terang Arman. Arman menjelaskan bahwa 
apabila otoritas pajak se-Asia sepakat untuk mengembangkan CRM 
Transfer Pricing dan SmartWeb (visualisasi perusahaan grup) bersama 
maka akan membantu menanggulangi tax avoidance dan tax evasion di 
wilayah Asia. Kedua BDA ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 
penyelesaian Mutual Agrement Procedure (MAP) atau Advance Pricing 
Agreement (APA).

Arman menambahkan bahwa tahun 2020 lalu, DJP pun pernah 
melaksanakan agenda serupa melalui Forum South Centre Gabungan 
Otoritas Perpajakan Negara-Negara di Amerika Latin. Di acara tersebut 
DJP membagi cerita pemanfaatan data Country by Country Report (CbCR) 
termasuk pengembangan CRM Transfer Pricing dan SmartWeb.
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Agenda bersama NTA ini digelar dalam bentuk diskusi terkait Implementasi 
Produk BDA yang telah digunakan DJP dan pemanfaatan informasi CbCR 
dalam ranah CRM. Sebagaimana diketahui bahwa melalui Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/2021 tentang Implementasi CRM 
dan BI, DJP telah menggunakan beberapa produk BDA sebagai komitmen 
DJP untuk menuju Data Driven Organization.

Bertindak sebagai Narasumber DJP di acara bersama NTA tersebut antara 
lain, Arman Imran, Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan 
Sains Data; Erikson A. M Hutasoit, Kepala Seksi Identifikasi dan Penilaian 
Risiko; Andri Kusdianto, Kepala Seksi Pemodelan dan Pemetaan Risiko; Dian 
Kenanga, Kepala Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko; dan Ag. Sigit Satmoko, 
Kepala Seksi Sains Data.
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KATA MEREKA

“Hal-hal yang penting dalam pengembangan Big Data Analytics (BDA) adalah: 
(1) update hasil pengawasan, pemeriksaan, ataupun penegakan hukum, (2) 
pengembangan fitur predictive dan prescriptive pada BDA misalnya proyeksi 
penerimaan pajak per regional maupun per jenis pajak dengan memanfaatkan 
data indikator perekonomian.”

Rudy Gunawan Bastari, Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

“Kami berharap Big Data Analytics (BDA) dapat dimanfaatkan secara optimal 
di era digital saat ini dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan, pembangunan 
ekonomi Indonesia, dan juga pemungutan pajak yang adil dan efisien.”

Anggrah Warsono, Kepala Kanwil DJP Bali

“Output CRM benar-benar menggambarkan realitas calon wajib 
pajak (seseorang/entity) memenuhi syarat objektif dan subjektif 
untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP.”

Jatnika, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II

“Sangat membantu terutama dalam membuat skala 
prioritas kegiatan pengawasan dan penggalian potensi 
wajib pajak.”

Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau

“Hal yang terpenting dalam pengembangan Big Data Analytics (BDA) adalah 
memberikan rekomendasi tindakan-tindakan spesifik yang diperlukan untuk 
menurunkan tingkat risiko sesuai dengan kondisi dan keadaan wajib pajak 
bersangkutan. Pengembangan BDA yang kuat ini akan meningkatkan reputasi dan 
kredibilitas DJP.”

Yeheskiel Minggus Tiranda,
Ketua Tim Manajemen Perubahan  (Tim Pelaksana pada Tim PSIAP) 
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“CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan, CRM Transfer Pricing, Ability to Pay, 
SmartWeb, Dashboard WP Madya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang 
valid dan akurat dalam penentuan wajib pajak yang menjadi prioritas pengawasan. 
Selain itu CRM diharapkan tidak hanya sekedar informatif dan deskriptif tetapi juga 
prediktif dan bahkan preskriptif sehingga mampu digunakan untuk meningkatkan 
tax ratio dan mengurangi tax gap di seluruh sektor. Penanganan tax gap ke depan 
diharapkan memiliki pola yang menyatu dari hulu ke hilir mulai dari pemetaan KLU, 
tax gap sektoral, dan critical points dari setiap sektoral. Selanjutnya, iterasi data 
diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus.”

Haryo Abduh Suryo Negoro,
Kasubdit Potensi Perpajakan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

“Data dapat tersedia secara real time 
berikut dengan data asli pendukungnya 
dan dapat dilakukan pengujian/validasi 
dengan data di lapangan.”

Ardiyanto Basuki,
Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa

“Hal penting dalam penerapan Big Data Analytics 
(BDA) adalah: (1) updating, (2) keandalan data; 
serta (3) evaluasi perubahan perilaku.”

Aprinto Berlianto, Kepala Bidang KBP Kanwil DJP 
Kalimantan Selatan dan Tengah

“Manfaat  CRM Fungsi Edukasi Perpajakan antara lain: (1) target 
penyuluhan dapat dilakukan lebih cepat, (2) membantu pengambilan 
keputusan yang lebih cepat dan tepat, (3) memperkuat basis 
kepatuhan dan juga penerimaan untuk jangka panjang.”

Hendriyan, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Utara

“Kesan dan pandangan saya terhadap penggunaan Big Data Analytics (BDA) 
di DJP secara keseluruhan sudah bagus. Dengan adanya BDA ini mengurangi 
beban kerja Seksi Penjaminan Kualitas Data terutama tugas terkait pengolahan 
data. Sebelum digunakannya CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan, 
CRM Fungsi Penagihan, CRM Fungsi Edukasi Perpajakan, CRM Transfer Pricing, 
Ability to Pay, SmartWeb, dan Smartboard, Seksi Penjaminan Kualitas Data 
(dahulu PDI) harus melakukan pengolahan data secara manual.”

Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Kepala KPP Madya Semarang
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“Aplikasi CRM Fungsi Ektensifikasi merupakan terobosan tepat dan cepat 
dalam menindaklanjuti data atas Wajib Pajak yang sangat banyak dan dinamis. 
Sebelum adanya CRM Fungsi Ekstensifikasi, pengguna data belum optimal 
dalam memanfaatkan data karena pengklasifikasian data dan/atau formula 
penentuan data yang harus segera dieksekusi belum dilakukan dengan tepat 
sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal.

Dengan hadirnya aplikasi ini, pengguna dari data CRM Fungsi Ekstensifikasi 
dapat mengeksekusi data secara cepat dan tepat berdasarkan tingkat 
risiko fiskal dan Kepatuhan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan strategi 
dari masing-masing pengguna sehingga hasil yang diperoleh dari kegiatan 
ekstensifikasi lebih fokus dengan hasil yang lebih maksimal.”

Nurul Hidayat, Kepala Bidang PEP Kanwil DJP Nusa Tenggara

“Titik keunggulan dari penggunaan Big Data Analytics (BDA) ini adalah 
waktu yang dibutuhkan menjadi semakin cepat dan bisa menjawab apa 
yang diinginkan oleh account representative/KPP.”

Subandi, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Banten

“Harus ada konsep yang kuat akan penggunaan Big Data Analytics (BDA). 
Dengan konsep yang kuat ini, BDA diharapkan mampu bertahan terhadap 
peristiwa-peristiwa dan turbulensi ekonomi. Selain itu, diharapkan dari BDA 
ke depannya dapat dikembangkan menjadi sistem yang dapat memprediksi 
behaviour suatu bisnis dan wajib pajak terkait kesadaran pajak dan kontribusi 
dalam penerimaan pajak.”

Wijayanti Kemala, Kepala KPP Pratama Jakarta Pesanggarahan

“Dengan bantuan CRM dan ATP sebagai bagian dari Big Data 
Analytics (BDA), penggalian potensi yang merupakan bagian dari 
penerbitan SP2DK dapat dilakukan lebih komprehensif dan lebih 
mendalam. Berbagai sisi perpajakan dapat dilakukan analisis oleh 
AR dengan bantuan BDA.”

Andi Wachju Mulyadi, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Jakarta Utara
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“Dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari segi tata cara kerja personil. 
Sebelum adanya CRM, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, 
ekstensifikasi, dan sebagainya, pegawai yang bertugas pada fungsi - fungsi 
tersebut, seperti AR dan FPP melakukan penggalian potensi dan analisis data dengan 
berorientasi pada inisiatif dan kemampuan individu. Hal ini berarti pegawai yang 
memiliki inisiatif dan kemampuan data searching/analyzing akan mendapatkan 
data yang lebih banyak untuk dijadikan bahan pengawasan, penggalian potensi 
dan penegakan hukum, begitupun sebaliknya. Sesudah adanya CRM, fungsi-fungsi 
yang ada dapat berjalan dengan lebih baik karena analisis data (termasuk clustering 
peta risiko Wajib Pajak—berdasarkan kuadran pada sumbu X dan sumbu Y) sudah 
disediakan dalam Approweb sebagai tambahan menu di luar Data Pemicu. Dengan 
demikian, setiap personil dapat melakukan analisis tanpa harus diawali dengan 
pencarian data pendahuluan secara aktif. Kedua, dari segi ketersediaan data dan 
penentuan sasaran prioritas. Sebelumnya data-data yang ada tidak terintegrasi 
dalam satu menu/submenu sesuai fungsi. Sehingga para AR/FPP harus secara aktif 
memilah, memilih serta melakukan cross check data sebelum dapat dilakukan analisis 
potensi yang membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Begitu pun dengan fungsi 
lainnya seperti pelayanan, pemeriksaan dan penagihan, belum terdapat pedoman 
untuk penentuan prioritas sasaran yang berbasis data. Sesudah adanya CRM, data 
yang tersedia menjadi lebih andal dan sangat membantu dalam penentuan prioritas 
sasaran berbagai fungsi tersebut. Misalnya, data potensi yang disandingkan dengan 
data Ability to Pay (ATP), sehingga bisa menentukan prioritas data yang memiliki 
potensi dan juga kemungkinan yang besar untuk menjadi realisasi penerimaan pajak.“

Maulana Abdullah, Kepala Bidang KBP Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

“Kita semua mempunyai keinginan yang sama, bahwa CRM dan BI DJP ke depan akan 
terus semakin baik, melingkupi semua proses bisnis utama DJP, diperkaya dengan lebih 
banyak variabel data, teknik analisis data yang semakin sempurna, serta semakin 
mudah dan nyaman dalam penggunaannya. Harapan besarnya sudah barang tentu 
agar dapat membantu semua pegawai DJP, para pahlawan APBN, dalam mewujudkan 
tercapainya target penerimaan pajak.

Implementasi CRM dan BI akan menjadikan #DJPsemakinKuat, #KemenkeuTerpercaya, 
dan #IndonesiaMaju.”

Nirmala Rustini, Kepala KPP Pratama Cirebon Satu

“Hal yang terpenting dalam pengembangan Big Data Analytics (BDA) 
adalah kecepatan dan akurasi data.”

Rosyidi, Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Madya Tangerang
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EPILOG
Fenomena Big Data Analytics (BDA) muncul setelah isu Revolusi Industri 4.0 
disampaikan di Hannover Messe (2011). Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan 
adanya inovasi untuk peningkatan efisiensi produksi dengan menggunakan 
Cyber-Physical Systems (CPS), yaitu sistem yang mengumpulkan, mengolah, 
mengekstrak data yang bersumber dari tiap fungsi yang ada di perusahaan 
dengan mengandalkan IoT (Internet of Things) serta perangkat komputer 
atau gawai. CPS ini merupakan BDA yang berperan sebagai Decision Support 
Systems (DSS) untuk memudahkan manajer perusahaan dalam mengambil 
keputusan nearly realtime. Saat ini, BDA juga dimanfaatkan oleh industri 
e-commerce atau industri sejenis untuk memperluas pangsa pasar. BDA yang 
digunakan antara lain, prediksi titik jemput dan lokasi tujuan pada aplikasi 
Go-jek, prediksi daftar lagu favorit pada aplikasi Spotify, dan prediksi tingkat 
kepadatan lalu lintas pada aplikasi Waze.

Pemanfaatan BDA tidak hanya menjadi perhatian pada sektor swasta namun 
juga pada sektor pemerintahan, seperti pemerintah Indonesia. Sesuai dengan 
apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, “Kita 
di Kemenkeu sebetulnya duduk di atas sebuah tumpukan data sangat banyak. 
Ini tambang baru. Pada era digital yang disebut tambang adalah tambang 
data. Tapi tentu data yang kita olah dan pahami.” 

Sejalan arahan Menteri Keuangan, DJP selalu berupaya untuk meningkatkan 
nilai dari setiap pemanfaatan data sebagai wujud komitmen DJP dalam 
menuju Data Driven Organization (DDO). Salah satu upaya DJP menuju DDO 
tersebut adalah dengan mengembangkan BDA berupa Compliance Risk 
Management (CRM) dan Business Intelligence (BI).

Buku ini mengisahkan pengembangan CRM dan BI tersebut di DJP. Mulai dari 
cikal bakal CRM yang disusun sejak tahun 2009, hingga beragam produk CRM 
dan BI di berbagai fungsi/proses bisnis yang mulai diluncurkan pada tahun 
2019 dan berlanjut hingga saat ini. Pengembangan CRM dan BI bertujuan 
untuk menentukan perlakuan yang tepat atas wajib pajak sesuai tingkat risiko 
kepatuhannya yang disusun secara sistematis, terukur, objektif. 
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Keberadaan CRM dan BI tersebut membantu DJP selaku otoritas pajak 
dalam menangani wajib pajak secara adil dan transparan serta menciptakan 
manajemen sumber daya yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan 
kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan. Pengembangan ini juga 
untuk memenuhi indikator kinerja pada Tax Administration Diagnostic 
Assessment Tool (TADAT) khususnya; POA 2. Effective Risk Management. 
POA ini memberikan gambaran kepada semua otoritas pajak untuk dapat 
mengidentifikasi, menilai, merangking, dan melakukan kuantifikasi area 
spesifik risiko ketidakpatuhan wajib pajak.

Buku ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat selaku 
wajib pajak bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun 
penerimaan negara, DJP sudah memiliki beragam BDA yang digunakan. 
Masyarakat juga dapat melihat upaya pengembangan CRM dan BI tersebut 
sebagai langkah DJP dalam menerapkan best practice dalam mengelola 
risiko institusi.

Selain itu, buku ini juga dapat menjadi sumber referensi akademisi atau 
instansi pajak lain dalam mempelajari CRM dan BI yang dikembangkan 
otoritas pajak indonesia. DJP selaku pengembang CRM dan BI membuka 
kesempatan berbagi/bekerja sama dalam pengembangan BDA dengan 
negara lain sebagaimana pernah dilakukan dengan NTA. NTA, otoritas pajak 
Jepang, pernah melakukan kunjungan untuk mempelajari dan memahami 
best practice penggunaan dan pemanfaatan sistem CRM dan BI di DJP. 
Melalui buku ini, otoritas pajak lain yang ingin berdiskusi CRM dan BI mampu 
mendapat gambaran awal sebelum melakukan diskusi lebih intens.

Semoga kehadiran buku ini bermanfaat tak hanya bagi pribadi pembaca 
namun juga dapat memberi sumbangsih bagi DJP dan Indonesia.

Tiada gading yang tak retak
Tiada mawar yang tak berduri 

Keping cerita analitika data yang berserak
Telah kami susun tuk tinggalkan tanda kontribusi
 
Jika nanti ada khilaf yang tersibak
Saran dan pintu maaf pembaca yang kami nanti 



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & BUSINESS INTELLIGENCE98

REFERENSI
Agency, C. R. (2003). The Federal/Provincial/Teritorial Underground 

Economy Working Group. Retrieved from https://www.canada.
ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-
agency-cra/corporate-reports-information/underground-
economy-strategy-2018-2021.html: https://www.canada.ca/en/
revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-
cra/corporate-reports-information/underground-economy-
strategy-2018-2021.html

Braithwaite, V. (2003). “A New Approach to Tax Compliance”. Taxing 
Democracy: Undersanding Tax avoidance and Evasion. In V. 
Braithwaite, “A New Approach to Tax Compliance”. Taxing 
Democracy: Undersanding Tax avoidance and Evasion (pp. 1-11).

Gabriel, J. (2017, Oktober 9). Mengintip Ekosistem Big data di Gojek. 
Retrieved from file:/Mengintip%20Ekosistem%20Big%20Data%20
di%20Gojek.pdf

Hutabarat, D. D. (2021). Membangun budaya Data di Kementerian 
Keuangan. In D. D. Hutabarat, Membangun budaya Data di 
Kementerian Keuangan. Jakarta: Central Transformation Office, 
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Keuangan, K. (2019, Februari 25). Penelitian Big data Penting Bagi 
Penyusunan Kebijakan JKN. Retrieved from https://www.kemenkeu.
go.id/: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penelitian-big-
data-penting-bagi-penyusunan-kebijakan-jkn/

Mufidah, A. L. (2022, Januari 29). Benarkah Aplikasi Peta Digital Membuat 
Pengemudi Tersesat? Retrieved from https://jurnalpost.com/
benarkah-aplikasi-peta-digital-membuat-pengemudi-
tersesat/30390/: https://jurnalpost.com/benarkah-aplikasi-peta-
digital-membuat-pengemudi-tersesat/30390/

OECD. (2004). Compliance Risk Management:Managing and Improving 
Tax Compliance. Retrieved from https://www.oecd.org/tax/
administration/33818656.pdf: https://www.oecd.org/tax/
administration/33818656.pdf



Menuju Kepatuhan yang Berkelanjutan 99

OECD. (2009). Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance. 
Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance.

Pajak, D. J. (2019). Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No 702/PJ/2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Pajak, D. J. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Pajak No 215/PJ/2021 tentang 
Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat jenderal Pajak. 

pajak.go.id. (2022, Maret 17). Otoritas Pajak Jepang Belajar CRM dan BI 
ke Indonesia. Retrieved from https://pajak.go.id/id/berita/otoritas-
pajak-jepang-belajar-crm-dan-bi-ke-indonesia: https://pajak.go.id/
id/berita/otoritas-pajak-jepang-belajar-crm-dan-bi-ke-indonesia

Rifai, A. G. dkk (2021). Menuju Data Driven Organization : Jejak Langkah 
Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. In A. G. Rifai, Menuju Data 
Driven Organization : Jejak Langkah Direktorat Data dan Informasi 
Perpajakan. Jakarta: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Rydning, D. R. (2018). the Digization Of The World Edge To Core 
Framingham:International Data Corporation. 16.

Standardization, I. O. (2018). ISO 31000:2018. Retrieved from https://www.
iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

TADAT. (2019). https://www.tadat.org/assets/files/TADAT%20Field%20
Guide%202019%20-%20English.pdf. Retrieved from https://www.
tadat.org/assets/files/TADAT%20Field%20Guide%202019%20-%20
English.pdf: https://www.tadat.org/assets/files/TADAT%20Field%20
Guide%202019%20-%20English.pdf

Union, E. (2010). Compliance Risk Management Guide for Tax 
Administrations. 

Veit, A. (2019). Swimming upstream:leveraging data and analytics 
for taxpayer engagement - an Australiab and International 
Persepective. Swimming upstream:leveraging data and analytics 
for taxpayer engagement - an Australiab and International 
Persepective.



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & BUSINESS INTELLIGENCE100

SINGKATAN & AKRONIM
AEoI : Automatic Exchange of Information

AIPEG : Australia Indonesia Partnership for Economic Governance

APA : Advance Pricing Agreement

Approweb : Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web

ATO : Australian Tax Office

BBM : Behavioral Benchmarking Model 

BDA : Big Data Analytics

BKF : Badan Kebijakan Fiskal

BMZ : Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BPS : Badan Pusat Statistik

CbCR : Country by Country Report 

CBIA : Centre for Business Intelligence & Analytics 

CBIC : Central Board of Indirect Tax and Customs

CFA : Chartered Financial Analyst 

CPS : Cyber Physical System

CRGP : Certified Risk Governance Professional 

CRM : Compliance Risk Management

CRMO : Certified Risk Management Officer 

CRMP : Certified Risk Management Professional

CTA : Center for Tax Analysis

CTAS : Core Tax Administration System 

DDO : Data Driven Organization

DHE : Devisa Hasil Ekspor

Direktorat DIP : Direktorat Data dan Infomasi Perpajakan

Direktorat PKP : Dirkektorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Direktorat TIK : Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Direktorat TPB : Direktorat Tranformasi Proses Bisnis

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

DMBOK : Data Management Body of Knowledge 

DRM : Domestic Resource Mobilization 

EDA : Exploratory Data Analysis
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GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GPS : Global Positioning System 

IKU : Indikator Kinerja Utama 

ILAP : Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain

IMF : International Monetary Fund

IOS : Internet of Service

IOT : Internet of Things

Kanwil : Kantor Wilayah

KLU : Klasifikasi Lapangan Usaha 

KPP : Kantor Pelayanan Pajak

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LHA : Laporan Hasil Analisis 

LTO : Large Tax Office

Mandor-DJP : Managerial Dashboard and Online Reporting

MAP : Mutual Agreement Procedure

NCTC - Cargo : National Customs Targeting Centre for Cargo 

NCTC - Pax : National Customs Targeting Centre for Passenger

NFT : Non-Fungible Token 

NLP : Natural Language Processing 

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak 

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang

PIB : Pemberitahuan Impor barang

PINTAR : Project for Indonesia Tax Administration Reform

POA : Performance Outcome Areas 

QRIS : Quick Response Code Indonesian Standard 

SDGs : Sustainable Development Goals 

SDM : Sumber Daya Manusia

SNA : Social Network Analysis 

SPT : Surat Pemberitahuan

Subdit RKWPSD : Subdit Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data

TADAT : Tax Administration Diagnostic Assessment Tool Field Guide

TPKC : Transfer Pricing Knowledge Center 

UX : User Experience

XBRL : Extensible Business Reporting Language 
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GLOSARIUM
Ability to Pay : Business Intelligence yang memprediksi kemampuan bayar wajib pajak.

Advance Pricing 
Agreement

: Kesepakatan dimuka (sebelum suatu transaksi dilakukan) antara wajib 
pajak dan otoritas pajak berkenaan dengan beberapa kriteria (antara 
lain metodologi, pembanding, koreksi terkait, asumsi-asumsi kritis) dalam 
rangka penentuan harga transfer pada suatu periode tertentu.

Artificial Intelligence : Kecerdasan buatan.

Australia Indonesia 
Partnership 
for Economic 
Governance

: Program kemitraan antara Pemerintah Australia melalui Departemen 
Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Pemerintah Indonesia. 
Dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas manajemen ekonomi 
Pemerintah Indonesia, program kemitraan ini diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas, pengumpulan pendapatan 
yang efisien dan meningkat, serta pengentasan kemiskinan.

Automatic Exchange 
of Information

: Pertukaran informasi secara sistematis dan periodik atas informasi Wajib 
Pajak dalam jumlah besar oleh negara sumber kepada negara domisili 
terkait berbagai kategori pendapatan (diantaranya dividen, bunga, 
royalti, gaji, pensiun, dan lain-lain).

Behavioral 
Benchmarking Model

: Salah satu alat DJP dalam memetakan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Behavioral Insight : Pendekatan induktif untuk pembuatan kebijakan yang menggabungkan 
wawasan dari psikologi, ilmu kognitif, dan ilmu sosial dengan hasil yang 
teruji secara empiris untuk menemukan bagaimana manusia benar-
benar membuat pilihan.

Beneficial Owner : Pihak yang memiliki kriteria sebagai pemilik namun tidak perlu disertai 
dengan adanya pengakuan kepemilikan dari segi hukum.

Big Data Analytics : Rangkaian proses pengumpulan, pengolahan/pengorganisasian dan 
analisis big data.

Business Intelligence : Teknik menggabungkan arsitektur, perangkat teknologi informasi, 
basis data untuk pengumpuolan, penyimpanan, pengelolaan Data dan 
manajemen pengetahuan dengan perangkat analisis data dalam rangka 
penyajian informasi yang bermanfaat bagi perencana dan pengambil 
keputusan.

Business Owner : Pemilik Fungsi Bisnis.

Case Guidance : Panduan kasus.

Compliance Risk 
Management

: Proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara 
sistematis, terukur, objektif, dan berulang dalam rangka membentuk risk 
engine (mesin penentu risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan 
di DJP secara lebih efisien dan efektif.

Consolidated Master 
Data

: Data master yang telah melalui proses penyandingan, normalisasi dan 
pembersihan/cleansing.
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CTAS : Sistem pajak inti (core tax system) yang  dibangun untuk memenuhi 
kebutuhan proses bisnis pajak di DJP untuk  mengidentifikasi kebutuhan, 
serta integrasi ke sistem sekitarnya untuk mendukung Proyek Reformasi 
Administrasi Perpajakan secara keseluruhan. Sistem ini bertujuan untuk 
menetapkan program modernisasi sistem administrasi perpajakan Inti 
berbasis teknologi dan Infomasi jangka menengah yang terstruktur 
dengan baik, sistematis, dan kohesif agar menjadi sistem administrasi 
perpajakan yang modern, ramah pengguna dan efisien.

Data Driven 
Organization.

: Organisasi yang mampu bekerja, mengambil kesimpulan, dan 
menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara 
tepat dan memadai.

Data Management 
Body of Knowledge

: Panduan pengelolaan data yang dikeluarkan oleh Dama International 
dengan release terakhir pada tahun 2017.Panduan ini terkait serangkaian 
aktivitas untuk pengelolaan data yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengembangan dan tata kelola, termasuk perancangan 
tata kelola data di DJP.

Data science : Kemampuan untuk memahami dan mengelola data berkualifikasi agar 
dapat menghasilkan pengetahuan/nilai.

Data scientist : Pihak yang melakukan pengembangan data, mengembangkan model 
analisis deskriptif, prediktif, dan preskrioptif unutk membantu pimpinan 
dalam pengambilan keputusan.

Data warehouse : Sistem yang menggabungkan data dari berbagi sumber menjadi 
satu penyimpanan data yang tunggal, terpusat dan konsisten untuk 
mendukung analisa bisnis, data mining, AI dan machine learning. 
Dalam penerapannya, data warehouse akan menyimpan banyak data 
dari berbagai sumber operasional dalam perusahaan ke dalam satu 
database yang komprehensif dan nantinya akan digunakan untuk 
analisa data

Deep learning : Subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur 
otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks 
atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang 
memiliki tiga atau lebih lapisan ANN.

Deployment : Suatu mekanisme yang bertujuan untuk mengirimkan aplikasi, modul, 
pembaharuan maupun penyempurnaan dari pengembang kepada 
pengguna.

Descriptive analytics : Bentuk analitika dan pelaporan atas peristiwa-peristiwa masa lampau. 
Analisis sederhana pada dashboard penting bagi pihak manajemen 
untuk mengamati dan memahami suatu kondisi berdasarkan data 
historis.
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Diagnostic analytics : Metode analisis yang menggunakan data untuk menentukan penyebab 
tren dan korelasi antar variabel yang dapat dilakukan secara manual, 
menggunakan algoritma, atau dengan perangkat lunak statistik.

Double non-taxation : Kondisi ketiadaan pemajakan atau tidak dikenakannya pajak di negara 
atau yurisdiksi manapun pada transaksi multinasional sebagai akibat dari 
penerapan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda). Double non-
taxation bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.

Double taxation : Pengenaan pajak yang setara di dua (atau lebih) negara atas satu Wajib 
Pajak yang sama terkait subjek dan periode yang sama.

Enabler : Segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari 
perusahaan.

Exploratory Data 
Analysis

: Proses kritis uji investigasi awal pada sebuah data untuk mengidentifikasi 
pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi 
melalui statistik ringkasan dan representasi grafis (visual).

General Risk : Compliance Risk Management (CRM) yang memberikan gambaran risiko 
kepatuhan wajib pajak berdasarkan 4 pilar kepatuhan yang bersifat 
umum dan mencakup mayoritas populasi wajib pajak terdaftar.

Graph Analytics : Database yang menggunakan struktur data graph yang memiliki 
komponen node, edge dan properties untuk merepresentasikan 
penyimpanan data.

Graph Data Science : Pendekatan berbasis sains untuk mendapatkan pengetahuan dari 
hubungan dan struktur dalam data, biasanya untuk memperkuat prediksi

Hadoop : Library software yang menyerupai framework open source dari bahasa 
pemrograman Java di bawah lisensi Apache yang digunakan untuk 
melakukan pemrosesan Big data menggunakan model pemrograman 
sederhana dan software yang mampu menghubungkan banyak 
komputer untuk dapat bekerja sama dan saling terhubung untuk 
menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan.

Inherent Risk : Risiko Bawaan adalah level risiko sebelum dilakukan kontrol.

Insight : Sebuah nilai hasil dari penemuan pola dan tren yang diperoleh dari 
data yang terkumpul (analisis), sehingga dapat dijadikan sebuah tujuan, 
acuan, ataupun data yang dapat dipercaya.

Institutional risk : Kejadian yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan 
operasional.

Integrated 
Compliance 
Approach

: Pendekatan yang komprehensif untuk mengelola kepatuhan (wajib 
pajak)

Integrated CRM : Risk Engine yang mampu memetakan risiko wajib pajak secara 
komprehensif berdasarkan empat pilar kepatuhan yakni pendaftaran 
(registration), pelaporan (lodgement), kebenaran pelaporan (correct 
reporting) dan pembayaran (payment).

Machine learning : Cabang dari kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputer yang berfokus 
pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia 
belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya.
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Mock up User 
interface

: Rancangan/desain tampilan visual atas suatu produk akhir.

Mutual Agrement 
Procedure

: Prosedur alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang 
menimbulkan pemajakan berganda, atau apabila terdapat indikasi 
bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak 
yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing.

Natural Language 
Processing

: Salah satu cabang ilmu Artificial Intelligence yang berfokus pada 
pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara 
umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain.  
Bahasa yang diterima oleh komputer butuh untuk diproses dan dipahami 
terlebih dahulu supaya maksud dari user bisa dipahami dengan baik oleh 
komputer. 

Non-Fungible Token : Data digital yang tersimpan dalam blockchain sebagai bukti kepemilikan 
aset

Outliers : Nilai data yang berbeda secara signifikan dibandingkan nilai data 
observasi secara menyeluruh.

Piecemeal : Secara tidak sistematis dalam jangka panjang.

Piloting : Kegiatan yang dilakukan dalam rangka ujicoba atas suatu produk 
sebelum digunakan secara luas

Predictive analytics : Metode analisis untuk mengolah kumpulan data agar bisa memprediksi 
kondisi di masa yang akan datang  untuk melihat kondisi bisnis 
berdasarkan data historis, yang diproses dengan berbagai model dan 
mesin pengolah canggih.

Prescriptive analytics : Jenis analitika yang memberikan prediksi atas suatu kondisi juga 
memberikan alternatif solusi yang berguna dalam pengambilan 
keputusan.

Python Basic : Bahasa pemrograman yang cocok digunakan dalam jenis kepentingan 
website, pengembangan aplikasi dan banyak lainnya kegunaan yang 
dimiliki. Bahasa pemograman ini juga memiliki dukungan untuk modul 
dan package, dimana python sendiri memperbolehkan sistem modul 
dan kode untuk digunakan kembali.

Quality Assurance : Serangkaian proses sistematis untuk menentukan apakah suatu produk 
atau jasa memenuhi syarat yang ditentukan.

Quick Response 
Code Indonesian 
Standard

: Standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR 
di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem 
Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.

Refinement : Proses penyempurnaan terhadap sebuah model dan/atau produk 
dengan mengurangi elemen-elemen tertentu atau dengan melakukan 
sejumlah perubahan 

Risk Assesment : Asesmen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi 
risiko.

Risk Context 
Estabilishment

: Tahapan awal dalam proses manajemen risiko kepatuhan WP yang 
ditujukan dalam rangka menentukan ruang lingkup, parameter internal/
eskternal, & kriteria-kriteria.
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Risk Culture : Norma terkait perilaku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi 
yang dapat menentukan kemampuan kolektif untuk mengenali dan 
memahami, melakukan diskusi dan bertindak berdasarkan risiko yang 
sedang dan akan dihadapi oleh organisasi.

Risk Event : Suatu potensi kejadian/peristiwa yang memiliki dampak apabila 
kejadian/peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Risk Framework : Sekelompok komponen yang manjadi dasar-dasar dan atribut 
organisasi dalam merancang, melaksanakan, memantau, melakukan 
review dan secara berkelanjutan mengoptimalkan manajemen risiko.

Risk Genres : Jenis-jenis/kelompok risiko.

Risk identification : Suatu proses dalam asesmen risiko untuk menemukan, menetapkan dan 
menjelaskan risiko-risiko.

Risk Management : Aktivitas yang terkoordinasi dalam rangka mengarahkan dan 
mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko.

Risk Management – 
Guidelines

: Pedoman manajemen risiko yang ditetapkan oleh ISO.

Risk Management 
Centre for Goods 
and Services 
Tax & Targeted 
Enforcement

: Suatu unit Manajemen Risiko di otoritas perpajakan India berkenaan 
dengan Pajak atas Barang dan Jasa

Risk Management 
Framework

: Sekelompok komponen yang manjadi dasar-dasar dan atribut 
organisasi dalam merancang, melaksanakan, memantau, melakukan 
review dan secara berkelanjutan mengoptimalkan manajemen risiko.

Risk Management 
Implementation 
in Public Sectors 
Training

: Pelatihan Implementasi manajemen risiko dalam sektor publik.

Risk Management 
Systems

: Sistem manajemen risiko.

Risk mitigation : Proses untuk memodifikasi risiko, biasa disebut juga dengan penanganan 
risiko.

Risk Monitoring : Pengecekan secara berkelanjutan, pengawasan, pengamatan secara 
kritis atau penetapan status dalam rangka mengidentifikasi perubahan 
atas kinerja yang diharapkan.

Risk Rating : Biasa dikenal dengan risk matrix, yaitu alat untuk meranking dan 
menampilkan risiko dalam dimensi kemungkinan dan dampak.

Robust Scaler : Fitur penskalaan yang menggunakan statistik yang tahan terhadap 
outlier berupa menghilangkan median dan menggunakan rentang kuantil 
dalam penskalaan data.

Self Service BI : Mengacu pada proses, alat, dan perangkat lunak memberdayakan 
pengguna akhir (end user) untuk menganalisis sejumlah besar data bisnis 
di bagiannya sendiri dan membangun dasbor secara mandiri. Biasanya 
tidak melibatkan profesional IT dan analis data secara khusus. 
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Specific Risk : Compliance Risk Management (CRM) yang menangkap risiko 
ketidakpatuhan yang bersifat khusus. Risiko melekat hanya kepada wajib 
pajak tertentu, dan umumnya terjadi dalam skala populasi wajib pajak 
yang relatif kecil.

Stratified Random 
Sampling

: Suatu metode pemilihan sampel melalui pembagihan populasi menjadi 
sub-populasi, sub-grup atau bagian lebih kecil, yang biasa disebut 
dengan strata.

Tacit knowledge : Pengetahuan yang sulit untuk diungkapkan atau diekstraksi, dan 
dengan demikian lebih sulit untuk ditransfer ke orang lain dengan cara 
menuliskannya atau mengungkapkannya secara verbal. Ini dapat 
mencakup kebijaksanaan pribadi, pengalaman, wawasan, dan intuisi.

Tax Agent Risk : BDA yang dikembangkan di Australia yang menganalisis menangani 
agen pajak berisiko tinggi.

Tax Compliance : Sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi (atau gagal mematuhi) 
peraturan perpajakan negaranya, misalnya dengan menyatakan 
penghasilan, mengajukan pengembalian, dan membayar pajak yang 
terutang secara tepat waktu.

Total Benchmarking : Suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh 
aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan 
perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai 
dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

Transfer Pricing : Istilah untuk transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan. Hal 
ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar 
pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak 
lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak 
terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan 
istimewa tersebut.

User Experience : Proses mendukung perilaku pengguna melalui usability, usefulness, dan 
desirability disediakan dalam interaksi dengan produk.

Voluntary Tax 
Compliance

: Kepatuhan wajib pajak secara sukarela
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“…CRM dan BI dikembangkan dengan semangat kolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan baik internal maupun eksternal.  Pengembangan CRM dan BI adalah proses 
yang tak pernah usai. Ke depan, DJP akan terus mengembangkan CRM dan BI…”

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo

“…pengembangan CRM dan BI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk 
itu sendiri. Pengalaman dan lesson-learnt tersebut merupakan tacit knowledge yang, 
jika tidak didokumentasikan, akan hilang tanpa dapat menjadi explicit knowledge.”

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal

“Pembangunan CRM membutuhkan komitmen yang berkesinambungan sejalan 
dengan pemahaman akan perilaku WP itu sendiri. Buku ini menjadi penting sebagai 
alat pendokumentasian proses yang berjalan dan menjadi aset informasi kritikal bagi 
pengembangan CRM selanjutnya”

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi,
Bobby Achirul Awal Nazief

“Buku  CRMBI, Langkah Awal Menuju Data Driven Organization adalah manuskrip awal 
yang bertujuan memperkenalkan dan memberi gambaran menyeluruh terkait proses 
pengembangan produk Big Data Analytics Direktorat Jenderal Pajak.…”

Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Dasto Ledyanto.

“…DJP telah maju dalam pengembangan CRM. Itu lah alasan kenapa kami datang ke 
sini.”

Perwakilan NTA Jepang, Seiichiro Imai
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