SELAYANG PANDANG
UPT. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
DI KABUPATEN GIANYAR (SAMSAT GIANYAR)
Kantor bersama Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap) Gianyar berdiri tgl 25 Januari 1986. Pada
awalnya berkedudukan di jalan Kebo Iwa Gianyar. Sejak 1 Januari 2006 kedudukan Samsat Gianyar
dipindahkan ke jalan Jl. Dalem Samprangan. Tugas dari Samsat Gianyar adalah untuk menerima
pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor), biaya administrasi STNK (surat tanda nomor kendaraan),
TNKB (tanda nomor kendaraan) dan BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) serta SWDKLLJ
(sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Kantor
Samsat Gianyar dilayani oleh personel-personel dari 5 (lima) instansi yang berbeda yaitu Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Kepolisian Republik Indonesia ( Polri ), Jasa Raharja, Bank
BPD Bali dan BRI. Tugas dari masing-masing instansi tersebut yaitu:
-

Bapenda Provinsi Bali bertugas menetapkan PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku

-

Kepolisian bertugas mengawasidan mengkroscek pemungutan dana PNBP meliputi STNK,
TNKB dan BPKB yang dipungut oleh petugas BRI serta melaksanakan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Gianyar

-

Jasa Raharja bertugas untuk menetapkan SWDKLLJ

-

Bank BPD Bali bertugas menerima pajak daerah ( PKB dan BBN KB ) untuk dimasukkan
dalam Kas Daerah Provinsi Bali dan SWDKLLJ

-

Bank BRI bertugas menerima pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )
meliputi STNK, TNKB dan BPKB.

Hingga saat ini jumlah karyawan di Kantor Bersama Samsat Gianyar telah mencapai 83 orang
dengan rincian sebagai berikut:
-

Pegawai Bapenda 60 orang PNS

-

Kepolisian 26 orang, 25 orang Polisi dan 1 orang PNS

-

Jasa Raharja 3 orang

-

Bank BPD Bali 3 orang

-

Bank BRI 2 orang

Untuk menunjang pelayanan di Kantor Bersama Samsat Gianyar dilengkapi dengan perangkat
lunak dan keras yang diperlukan untuk perhitungan dan pencetakan notice pajak. Selain itu Samsat
Gianyar dilengkapi pula dengan sarana-sarana penunjang seperti tempat parkir, ruang tunggu, kamar
mandi, kantin dan lain sebagainya.

Samsat Gianyar berwawasan pada peningkatan kepuasan wajib pajak. Hal tersebut dicapai
melalui perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan mutu sumber daya manusia dan penerapan
program-program untuk peningkatan mutu layanan seperti program CPP (Citra Pelayanan Prima) dan
penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

Untuk mengetahui info lebih lanjut setiap wajib pajak bisa datang langsung atau bisa
menghubungi :
Alamat

: Jalan Dalem Samprangan – Gianyar

Tlp/Fax

: (0361) 942190

