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Abstrak 

Penelitian Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Asli 

Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur (Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda) menggunakan Teori 

Pelayanan Publik Determinan kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman, 

Zeithami dan Berry, (1988) yang mencakup 3 (tiga) indikator yaitu Kenadalan, 

Ketanggapan, dan Empati. Hasil penelitian ini menujukan Bahwa Pelaksana 

UPTD PPRD Wilayah Samarinda berjalan dengan baik yang aktif dalam melayani 

masyarakat selain itu hal ini di dukung dengan partisipasi aparatur pelaksanan 

yang sangat antusias dalam melayani masyarakat  ketercuali ketanggapan yang 

dimana bermasalah dengan jaringan untuk mendapatkan data dan layalan kepada 

masyarakat.  

Tujuan Dalam Penelitian ini adalah intuk Mendeskripsikan dan Menganalisis, 

teknologi yang di buat oleh Bandan Pendapatan  asli Daerah (BAPENDA) 

Provinsi Kalimantan Timur yang di lakukan oleh perpanjangan tangan pemerintah 

ke wilayah kota samarinda yaitu Unit Pelasana Teknik Dinas Pelayan Pajak dan 

Retribusi daerah (UPTD PPRD) Wilayah Samarinda. Mengetahui Bagaimana 

Pelaksana UPTD PPRD Wilayah samarinda di kota Samarinda. Dimulai dari 

aparat pelaksana UPTD PPRD Wilayah Samarinda dalam menjalankan tugasnya. 

 

Kata Kunci: teknologi informasi, Bapenda, Uptd Pprd 
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Pendahuluan 
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur telah 

memberikan inovasi menarik yang mempermudah masyarakat dalam informasi 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Badan Pendapatan Asli Daerah 

(BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur telah meluncurkan website dan Program 

kerja yang sangat inovatif dan sangat membantu masyarakat terutama dalam 

informasi Pajak Kendaraan Bermotor. Website dan Program yang telah dibuat  ini 

sebelumnya telah diluncurkan dua tahun yang lalu sebagai inovasi publik dari 

pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur, 

diakibatkan adanya pandemi program ini akhirnya mulai ramai digunakan oleh 

masyarakat Kalimantan Timur sejak tahun 2020, sehingga menarik untuk 

dilakukannya penelitian terkait dari inovasi Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur yang dimana yang peneliti Memilih 

mengambil wilayah Kota Samarinda,  yang mana masyarakat tetap wajib untuk 

membayar pajak sehingga dalam pelaksanaannya memunculkan inovasi terbaru 

dalam proses penanganan dengan memunculkan sebuah Website yang dapat 

mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, sebagai bentuk 

adaptasi kebiasaan baru di tengah  pandemic Covid-19 Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kalimantan Timur Meluncurkan Layanan ini berlaku untuk pajak 

tahunan. Website Simpator (sistem monitoring informasi Pajak Kendaraan 

Bermotor) dan Sadelpos (Samsat Delivery Pos) dihadirkan untuk untuk 

memperpendek proses pengurusan pajak kendaran bagi wajib pajak tidak perlu 

datang bertatap muka ke kantor Samsat. Selain melakukan penerapan protokol 

kesehatan di seluruh lingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah Kalimantan 

Timur, berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Inovasi ini juga mengurangi 

risiko penularan Covid-19 dan mampu meningkatkan produktivitas pendapatan 

asli daerah (PAD) dari sektor pajak Daerah dari pajak kendaraan bermotor.  

Pemerintah daerah, khususnya petugas UPTD PPRD (Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) wilayah Samarinda, memainkan 

peran penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memberikan 

layanan berkualitas tinggi dan menyebarluaskan informasi tentang prosedur 

pembayaran pajak, sanksi pajak, dan topik terkait PKB lainnya untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan menurunkan tingkat 

pelanggaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan agar petugas 

pelayanan pajak yang santun dan membantu akan mendorong kepatuhan wajib 

pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Palda (2002) menegaskan 

bahwa efektivitas pelayanan petugas Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

Sosialisasi informasi wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan 

kepatuhan. Upaya Badan Pemungut Pajak Kendaraan Bermotor untuk 

mengedukasi wajib pajak memalui sosialisasi informasi perpajakan antara lain 

menginformasikan dan membimbing masyarakat tentang pajak kendaraan 

bermotor. Media cetak seperti koran dan majalah serta media audio visual seperti  
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radio dan televisi dapat digunakan untuk sosialisasi ini (Sulistianingrum, 2009). 

 

Kerangka Dasar Teori 
Pengertian BAPENDA 

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan 

di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. 

 

Tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di 

bidang keuangan/ pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan. 

 

Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;  

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah;  

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis; 

4. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah; 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi 

empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Banyak sekali para ahli yang menjelaskan 

terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah atau yang 

selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang 

berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, 

karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai 

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 

 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD 

bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah , dan Hasil perusahaan milik 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan Penerimaan 

Daerah.  

 

Definisi Pajak  

Menurut Sari (2014:34), pajak adalah peralihan kekayaan-kekayaan dari 

pihak rakyat  kepada  kas negara  untuk membiayai  pengeluaran rutin dan surplus  
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nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment. 

 

Difusi Inovasi  

Difusi Inovasi merupakan dasar dari proses bagaimana penemuan 

didistribusikan (dikomunikasikan) kepada sekelompok anggota sistem sosial 

melalui saluran tertentu sepanjang waktu dijelaskan oleh Teori Difusi Inovasi. 

Yang di mana di sesuai dengan penjelasan difusi inovasi dari (Roger,1961), di 

jelaknan Difusi adalah jenis komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan 

dalam bentuk ide-ide baru, atau dalam terminologi Rogers (1961). Menyangkut 

dengan "Yang merupakan penyebaran ide baru dari sumber penemuan atau 

penciptaannya kepada pengguna atau pengadopsi utamanya.". 

 

Pelayanan Publik 

Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Moenir (2008) 

pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

Selanjutnya Sinambela (2008) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari 

penerima pelayanan. Pengertian pelayanan menurut Zein (2009) adalah sebuah 

kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan 

baik. 

 

Indikator Pelayanan Publik 
Indikator Pelayanan Publik Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanan 

publik yang dapat dirincikan sebagai berikut menurut Parasuraman, Zeithami dan 

Berry, (1988) yaitu: 

1) Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan          

yang di janjikan dengan tepat dan terpercaya. 

2) Ketanggapan (Responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. 

3) Empati (Emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi  

        pelanggan.  

4)   Tangibles (Berwujud), yaitu Kualitas Pelayana berupa sarana fisik berkanror, 

komputerisasi administrasi, runga tunggu, tempat Informasi. 

5)    Assurance (Jaminan), yaitu Kemampuan dan Keramahan serta sopan santun 

pegawai dalam menyakinkan kepercayaan konsumen/masyarakat.  
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Komunikasi  

Komunikasi adalah cara seseorang dalam memberikan informasi dari satu 

orang ke orang lain, yang di mana komunikasi ini membutukan orang lain untuk 

di sebar luaskan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh orang banyak. 

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dimana sadar atau tidak sadar bahwa 

manusia memberikan pengaruh terhadap orang lain, baik itu dalam bentuknya 

tulisan, sikap, dan gerakan tubuh dapat berupa kegiatan yang memermudah 

komuniasi seperti teknologi. Dengan adanya teknologi tersebut, akan 

mempermudah masyarakat dalam memberi informasi dan mendapatkan 

informasi, dan dimana pada masa pandemi ini sangatlah dibutuhkan bagi banyak 

orang. 

 

Teknologi  

Menurut Burch dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah 

pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau 

keterangan. Azhar Susanto mengatakan dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang 

memberikan arti dan manfaat. Sedangkan Informasi dalam kamus bahasa 

indonesia adalah sejumlah data yang telah diolah melalui mengolahan data dalam 

rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapainya sesuai dengan 

kebutuhan. Informasi juga merupakan fakta yang dapat di gunakan sebagai input 

dalam menghasilkan informasi. Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi.  

 

Samsat Delivery Pos (Sadelpos)  

Digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. 

Sadelpos merupakan sistem jemput bola dalam membayar pajak kerjasama 

Bapenda Kaltim dengan PT Pos Indonesia. Dengan Sadelpos, masyarakat tidak 

perlu keluar rumah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

(PKB). Tidak hanya memudahkan dan mendekatkan pelayanan pembayaran PKB 

bagi masyarakat Kaltim, lewat Sadelpos juga diharapkan mampu membantu 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita. Aplikasi ini menawarkan jasa 

dalam pembayaran Pajak Bermot0r secara online.  

 
Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator) 

Simpator ini menjadi program unggulan Bapenda dalam mewujudkan 

keterbukaan informasi publik (KIP) didaerah, sehingga masyarakat dapat  

memantau dan melihat pajak yang telah dibayarkan khususnya untuk kendaraan 

bermotor. Aplikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin 

mengetahui jangka berlakunya pajak kendaraan bermotor secara online yang 

terdapat pada BAPENDA Kalimantan Timur. 
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Metode Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Badan   Pendapatan   Asli   Daerah   (BAPENDA)   Provinsi   Kalimantan   Timur 

(Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah 

Samarinda), maka jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian 

Kualitati, di mana penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif 

yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta 

yang ada, Menurut Hidayat Syah, Penelitian deskriptif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap 

objek penelitian pada suatu masa tertentu. 

Menurut Punaji Setyosari, ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan 

variable-variabel yang bisa dijelaskan dengan baik dengan kata-katamaupun 

angka-angka. 

Disini peneliti menggunakan teknik purposive sampling Seperti yang 

dikemukakan oleh Nawawai (2005:157), bahwa purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan yang 

ditunjuk adalah orang yang benar-benar memahami tentang stabilitas badan 

pendapatan Daerah Kalimantan timur dalam pemanfaatan teknologi di era new 

normal sehingga mampu memberikan data yang maksimal. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Badan Pendapatan Asli Daerah di 
Wilayah Samarinda 

Dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi 

atau Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur 

telah mengatur dengan sebaik-baiknya dalam hal perpajakan kendaran 

bermotor, Seperti kantor UPTD PPRD (Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) kota Samarinda untuk wilayah 

sekitarnya. Dengan adanya Samsat Delivery Pos (Sadelpos) masyarakat yang 

ada di pinggir Kota Samarinda mudah menjangkau tempat pembayaran Pajak 

Kendaratan Bermotor. Yang termasuk kedalam kendaraan bermotor yaitu; 

sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan 

khusus. 

Pada tahun 2020 terjadi pandemi yang menimpa negara indonesia dan ini 

hal mengakibatkan perubahan sistem pelayanan pemerintah, dimana pandemi 

ini merubah kebiasan-kebiasaan yang biasanya dilakukan yang biasannya 

orang bertemu secara langsung maupun berkontak fisik dengan berjabat 

tangan, sejak terjadinya pandemi masyarakat tidak bisa melakukan hal itu lagi, 

maka wajibnya protocol kesehatan di terapkan agar terhindar dari virus covid-

19. 
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Dalam menjalankan suatu program pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, Badan Pendapatan asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan 

Timur memberikan solusi yang mudah bagi masyarakat dalam hal pembayaran 

pajak sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yang mana  program tersebut adalah Samsat Delivery Pos 

(SADELPOS). Dalam segi pelayanan yang dimana kantor pos ini banyak 

tersebar di wilayah Kalimantan timur, berbeda dengan sadelpos, simpator 

merupakan suatu program Bapenda dalam mewujutkan keterbukaan informasi 

kepada publik, sehingga masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana 

pembayaran pajak kendaran bermotor. 

 

Teknologi Informasi Mempermudah Pelayanan Pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor di Wilayah Samarinda 

Dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dengan meluncurkan 

SimPaTor, pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan kesadaran 

masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran pajak yang tepat 

waktu, sehingga pendapatan daerah dapat terpenuhi yang kemudian hal tersebut 

dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat Kalimantan Timur. 

Simpator berfungsi membantu masyarakat dalam melakukan pengecekan pajak 

kendaraan dan membayar pajak tahunan. Pembuatan simpator yaitu untuk 

memudahkan masyarakat mengakses layanan pajak dari manapun, sehingga 

mempercepat proses pengurusan pajak kendaraan tanpa harus bertatap muka 

langsung ke kantor samsat. 

Selain Simpator, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga membuat 

inovasi dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memudahkan kinerja 

pemerintah dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, 

termasuk diantaranya yaitu Pos Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

mengeluarkan inovasi berupa Samsat Delivery Pos (Sadelpos), dengan adanya 

sadelpos masyarakat akan lebih mudah melakukan pembayaran pajak dengan 

hanya melakukan pembayaran di kantor pos tanpa harus mendatangi kantor 

samsat, yang dimana tidak semua masyarakat mendiami kawasan yang dekat 

dengan kantor samsat. 

 

Kehandalan (Reliability)  

Selain ketepatan waktu, kecepatan pelayanan juga dibutuhkan. Pada 

pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kantor UPTD PPRD wilayah Kota 

Samarinda dapat dikatakan baik, salah satu tingkat kecepatan pelayanan yaitu 

sumber daya manusia yang memadai. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu 

pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan.  

Tercantum dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2019 pasal Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Provinsi untuk menyediakan 

pelayanan yang terpercaya.  
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Dalam menjalankan suatu  program  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  

Badan  Pendapatan   Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dalam 

mempermudah masyarakatnya untuk tiap-tiap wilayah dan mengatur di setiap  

wilayah  memiliki  satu  kantor  Unit  Peleksanan Teknis Dinas (UPTD) setiap 

Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. 

Dari hasil wawancara dari aparat pemerintah mengenai kecepatan petugas 

dalam melayani sudah dimudahkan dalam hal segi waktu dan segi jarang dari  
kantor pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak Kendaraan Bermotor PKB. 
bahwa prosedur pembuatan administrasi masyarakat hanya perlu menghubungi kantor 

pos terdekat  sebenarnya  mudah  selama  persyaratan  serta  berkas  yang  dibutuhkan 

sudah lengkap.  

Dalam penyelesaian pekerjaan sendiri lama atau cepatnya berkas itu selesai 

sangat bergantung pada pemohon sendiri. Hal utama yang sering menimbulkan 

keterlambatan adalah kekurangan kelengkapan berkas yang dibawa oleh pemohon 

sendiri sehingga membutuhkan waktu lebih dalam proses penyelesaian. 

Ketanggapan (responsiveness) 

Berkualitasnya pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Kantor UPTD PPRD 

dinilai dari ketanggapan dalam merespon permasalahan yang ada, kebutuhan dan 

keluhan masyarakat akan pelayanan mampu diselesaikan dengan tidak membuat 

masyarakat menunggu lama, sebab dalam proses pemberian pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor senantiasa memberikan pelayanan yang cepat kepada 

masyarakat.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

mengenai dimensi Responsiviness (Ketanggapan), diperoleh data bahwa dalam 

proses pemberian pelayanan UPTD PPRD wilayah Samarinda senantiasa 

memberikan pelayanan yang cepat terhadap masyarakat, seluruh pegawai yang 

ada di kantor UPTD PPRD wilayah Samarinda berusaha dimaksimalkan untuk 

dapat melakukan pelayanan.  

Dikaitkan dengan konsep kualitas layanan menurut Parasuraman, Zeithaml 

dan Berry dalam Tjiptono (2005: 133-134) bahwa ketanggapan yakni berkaitan 

dengan kesediaan dan kesiapan staf untuk memberikan jasa secara cepat dan tepat 

serta penginformasian secara jelas dan lengkap tentang tata cara dan prosedur 

pelayanan. Pada kenyataannya dilapangan kecepatan dalam proses pelayanan 

yang diberikan cukup baik, namun kemampuan dalam menyediakan informasi 

berkaitan dengan prosedur pelayanan masih kurang, sehingga terjadi kontradiksi 

dengan konsep Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Tjiptono (2005: 133- 

134). 

 

Empati (emphaty) 

Sebagai instansi pemerintahan, UPTD PPRD kawasan Kota Samarinda 

dituntut untuk memberikan layanan informasi terkait perpajakan kepada 

masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk memiliki rasa empati dan selalu siap 

dalam memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk memahami 

informasi yang ada, dengan demikian akan mendukung terciptanya pelayanan 
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publik yang berkualitas. 

Dengan adanya kehandalan, ketanggapan, dan empati sebagai pengaruh 

kualitas pelayanan publik di kantor UPTD PPRD wilayah Samarinda diharapkan 

pelayanan publik kepada masyarakat wilayah samarinda dapat berjalan dengan 

baik sebagaimana mestinya. Namun tidak sedikit staf kantor UPTD PPRD 

wilayah Samarinda yang belum menjalankan pekerjaannya dengan baik menurut 

kehandalan, ketanggapan, dan empati. Tidak sedikit dari staf kantor UPTD PPRD 

Samarinda yang masih melakukan pekerjaan tidak tepat waktu sesuai yang 

dijanjikan kepada pelanggan (masyarakat), namun kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilihat hanya  dari  keterlambatan  waktu  

pelayanan yang dijanjikan, staf kantor UPTD PPRD Samarinda juga memberikan 

pelayanan yang baik dengan memberikan empati lebih kepada masyarakat 

sehingga masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

staf kantor UPTD PPRD Samarinda. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor Pendukung 
a. Pemberian bimbingan berkala kepada pegawai untuk meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki sebagai upaya pemberian pelayanan yang 

profesional kepada masyarakat. Pemberian bimbingan berkala yang dilakukan 

oleh BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur dan juga UPTD PPRD wilayah 

Kota Samarinda kepada pegawai pemerintah dapat menjadikan pegawai 

pemerintah lebih tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga masyarakat juga lebih cepat menerima pelayanan yang dibutuhkan. 

Bimbingan yang diberikan oleh BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur dan 

UPTD PPRD berbentuk sosialisasi. 

b. Tersedianya anggaran atau dana alokasi yang berasal dari kas daerah yang 

mencukupi untuk meningkatkan dan memelihara sumber daya pelayanan. 
Dengan adanya dana alokasi yang dipergunakan untuk meningkatkan sumber 

daya pelayanan maka pelayanan yang dilakukan akan lebih baik, aparatur 

pemerintah akan lebih giat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

Tersedianya anggaran yang mendukung pembuatan website juga merupakan 

faktor yang mendukung terselenggaranya pelayanan publik di BAPENDA 
Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD PPRD wilayah Kota Samarinda. 

c. Adanya struktur birokrasi yang jelas, yang memaparkan dengan jelas tugas, 

kewenangan dan kedudukan masing-masing instansi secara jelas sehingga 

dapat memudahkan masyarakat yang ingin mencari pelayanan sesuai dengan 

yang diinginkan. Jika suatu unit pelayanan tidak memiliki struktur birokrasi 
yang jelas dan rumit, hal tersebut akan membuat masyarakat kebingungan dan 

pada akhrinya ada masyarakat yang malas untuk pergi ke kantor unit 

pelayanan tersebut.  
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Faktor Penghambat  

a. Kurangnya inisiatif masyarakat untuk mencari informasi sehingga banyak 

wajib pajak kurang mengerti saat melakukan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. Banyaknya  informasi  yang  tersedia  di  berbagai  media  informasi  
tidak menjadikan  masyarakat  menjadi  mengerti  mengenai  informasi  terkait  

pajak kendaraan bermotor. Tidak sedikit masyarakat yang acuh tak acuh 

terhadap persebaran informasi tersebut. 

b. Pengetahuan masyarakat kota samarinda tentang keterbukaan informasi publik 

terutama informasi mengenai keberadaan simpator dan sadelpos. Pemerintah 

kota samarinda tidak berhenti memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait adanya inovasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur terkait pajak kendaraan bermotor, namun masyarakat di kota Samarinda 

tidak semua memiliki latar pendidikan yang baik sehingga pengetahuan yang 

dimiliki oleh masyarakat kota Samarinda masih kurang, dan juga dengan 

kurangnya pengetahuan masyarakat samarinda ini tidak sedikit masyarakat 

yang mau berusaha untuk mempelajari terkait pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, bahkan mereka memilih untuk menunda pembayaran.  

c. Fitur pada website simpator yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya 
sehingga terkadang menyulitkan masyarakat untuk mengakses fitur yang ada 

dan perbaikan website yang tidak cekatan. Dalam mengakses website yang 

disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan  Timur tidak semua 

masyarakat dapat mengakses dengan mudah, bahkan ada beberapa masyarakat 
yang melakukan beberapa kali percobaan untuk dapat mengakses website 

SimPaTor. Dengan adanya kesulitan mengakses yang terjadi, tidak jarang 

masyarakat melakukan pelaporan kepada petugas yang menangani website 

tersebut, namun penangannya masih saja kurang, sehingga membutuhkan 

waktu lama untuk menunggu hingga fitur pada website yang ada kembali baik. 
 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Kesimpulan 

1. Pemanfaatan teknologi oleh Badan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan 

dengan baik, dengan mengeluarkan inovasi yang dapat memudahkan 

masyarakat dalam mengefisiensi waktu. Dengan adanya inovasi yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama 

dengan PT. Pos Indonesia maka masyarakat wilayah Kota Samarinda tidak 

perlu lagi untuk datang ke kantor samsat pada saat ingin melakukan 

pembayaran kendaraan bermotor, masyarakat hanya perlu mendatangi kantor 

pos untuk melakukan pembayaran tersebut. Selain inovasi tersebut juga 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengeluarkan website yang 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi 

mengenai perpajakan, website tersebut diberi nama SimPaTor. Masyarakat 

akan lebih mudah mendapatkan informasi yang ingin diketahui melalui 

website tersebut. 
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2. Kualitas pelayanan publik pada UPTD PPRD wilayah Samarinda dipengaruhi 

tiga hal yaitu; kehandalan, ketanggapan, dan empati.  Kehandalan dalam 

pelayanan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu, kecepatan serta 

kecermatan dalam melakukan pelayanan sehingga masyarakat akan merasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan, selain itu juga kehandalan berkaitan 

dengan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat, dan memuaskan. Ketanggapan berkaitan dengan kecepatan pelayanan 

yang diberikan, semakin cepat pelayanan yang diberikan maka hal itu juga 

akan membuat masyarakat merasa senang sehingga menilai pelayanan yang 

diberikan sangat baik, dengan demikian dapat menjadikan ketanggapan 

pemerintah menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan sebagai penentunya. Empati yaitu pemerintah memberikan 

perhatian kepada masyarakat dengan memposisikan diri sebagai pelanggan, 

dengan demikian perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat 

akan sangat baik. 

3. Dalam melakukan pelayanan tidak sedikit pemerintah menemui hambatan, 

diantaranya yaitu; kurangnya inisiatif masyarakat untuk  mencari informasi 

terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, minimnya pengetahuan 

masyarakat kota Samarinda tentang keterbukaan informasi publik, fitur pada 

website yang tersedia kurang berfungsi dengan baik, kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat dikarenakan jarak tempuh masyarakat yang dapat 

dikatakan tidak dekat dengan kantor samsat.  
 

Rekomendasi  

1.  Hendaknya pihak Samsat Kota Samarinda memaksimalkan sosialisasi kepada     

masyarakat terkait website simpator yang disediakan oleh pemerintah sehingga 

masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Pihak Samsat 

Kota Samarinda dapat bekerjasama dengan pihak kelurahan disetiap bagian 

wilayah kota Samarinda untuk memksimalkan sosialisasi tersebut. 

2.  Sebaiknya pihak Samsat Kota Samarinda lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya pelayanan yang baik 

dengan lebih memperhatikan ketepatan dan kecepatan waktu pada saat 

melayani masyarakat sehingga masyarakat akan menilai baik pada saat 

masyarakat mengurus keperluannya di kantor samsat. 

3. Sebaiknya pihak Samsat Kota Samarida lebih memperhatikan lagi fungsi 

beberapa fitur yang digunakan dalam website simpator yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam penggunaan 

website tersebut. Pihak Samsat dapat melakukan pengecekan rutin yang dapat 

dilakukan setiap minggunya. 
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