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BAB III 

SISTEM PENYETORAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN 

MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KEDUA            

(MPN G-2) PADA KPPN SEMARANG II 

3.1 Pengertian Pajak 

Salah-satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan 

bersama. Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang 

dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila 

ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh 

negara.  

Menurut Prof. Dr. Soemitro, S. H. Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak 

dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut Dr. P. J. 

A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2), 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak 

adalah iuran wajib masyarakat  kepada negara yang dapat dipaksakan  tanpa 
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mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai 

pengeluaran umum serta apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasi akan 

mendapat sanksi oleh negara.  

3.2 Fungsi Pajak 

3.2.1 Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. Berbagai jenis pajak contohnya  Pajak 

Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

lain-lain. 

3.2.2 Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. 

3.3 Jenis Pajak 

3.3.1 Menurut Golongan 

     Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu, (Siti Resmi, 2013: 7 ) 

3.3.1.1 Pajak Langsung 

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan 

atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya 
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adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh 

pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

3.3.1.2 Pajak Tidak Langsung 

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena 

terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. 

3.3.2 Menurut Sifat 

3.3.2.1 Pajak Subjektif 

Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak 

yang memperhatika keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak 

Penghasilan PPh. Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) 

orang pribadi. 

3.3.2.2 Pajak Objektif 

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, 

atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek 

Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya adalah 

PPN,  PBB. 
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3.3.3 Menurut Lembaga Pemungut 

3.3.3.1 Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. Contohnya adalah PPh, PPN dan PPnBM. 

3.3.3.2 Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah 

tingkgat II ( Pajak Kabupaten/ Kota) dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan lain-lain. 

3.4 Defenisi Penerimaan Negara 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah uang yang 

masuk ke Kas Negara. Sedangkan Pendapatan Negara adalah hak pemerintah 

pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

      Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara adalah uang 

yang masuk ke Kas Negara, masih bersifat bruto yang belum diperhitungkan 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan negara tersebut. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan Kas Negara menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 99 tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, adalah 

tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan 

untuk membayar pengeluaran negara. 
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Ada 3 jalur yang digunakan untuk penatausahaan Penerimaan Negara agar 

masuk ke Kas Negara, yaitu: 

a. Melalui Bank/Pos Persepsi; 

b. Melalui Bank Tunggal/Bank Indonesia; 

c. Melalui potongan SPM/SP2D oleh KPPN. 

Ketiga jalur tersebut, tentu saja mempunyai mekanisme yang berbeda-beda. 

 

3.5 Fungsi Dan Jenis Penerimaan Negara 

Penerimaan Negara mempunyai fungsi sebagai sumber utama dalam rangka 

membiayai pengeluaran negara atau kewajiban pemerintah untuk menjalankan 

roda pemerintahan dan pembangunan. Besaran Penerimaan dan Pengeluaran 

Negara, tiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

 

3.5.1 Fungsi Penerimaan Negara 

      Adapun fungsi penerimaan negara yang dituangkan dalam APBN itu 

sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Otorisasi 

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah 

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 

tahun yang bersangkutan. 

2. Fungsi Perencanaan 

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan 

daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

3. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan 

daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 
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penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan 

yangtelah ditetapkan. 

4. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah 

harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

 

5. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara 

dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 

3.5.2 Jenis Penerima Negara 

Dalam postur APBN, rincian penerimaan negara dibagi menjadi 2 

(dua) kelompok besar, yaitu: 

1. Penerimaan Perpajakan 

a. Pendapatan Pajak dalam Negeri 

1. Pajak Penghasilan (PPh), baik dari PPh Migas maupun PPh 

Non Migas;  

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah  (PPnBM); 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

4. Pendapatan Cukai, yang terdiri dari pendapatan cukai hasil 

tembakau, pendapatan cukai ethyl alcohol, dan pendapatan 

cukai minuman yang mengandung ethyl alcohol. 

5. Pendapatan Pajak Lainnya. 

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 

1. Pendapatan Bea Masuk; 

2. Pendapatan Bea Keluar. 



30 
 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

a. Penerimaan Sumber Daya Alam 

1. Penerimaan sumber daya alam Migas, yang terdiri dari 

pendapatan minyak bumi dan pendapatan gas alam 

2. Penerimaan sumber daya alam Non Migas, yang terdiri dari 

pendapatan pertambangan mineral dan batubara, pendapatan 

kehutanan, pendapatan perikanan, dan pendapatan 

pertambangan panas bumi. 

b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 

1. Pendapatan laba BUMN perbankan; 

2. Pendapatan laba BUMN non perbankan. 

c. PNBP lainnya 

1. Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan 

pemindahtanganan); 

2. Pendapatan jasa; 

3. Pendapatan bunga; 

4. Pendapatan kejaksaan dan peradilan; 

5. Pendapatan pendidikan; 

6. Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; 

7. Pendapatan iuran dan denda; 

8. Pendapatan lain-lain. 

d. Pendapatan Badan Layanan Umum 

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum; 

2. Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum; 

3. Pendapatan Hasil Kerja Badan Layanan Umum; 

4. Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya. 

Selain mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penerimaan negara 

juga mempunyai jenis yang begitu banyak dan beragam, untuk itu 
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diperlukan sebuah sistem yang dapat menatausahakan penerimaan 

negara tersebut dengan baik, efektif dan efisien. Sistem Penerimaan 

Negara tersebut berupa sebuah proses bisnis yang baik dengan 

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang modern dan up to date. 

 

3.6 Sistem Penerimaan Negara 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan 

Negara, Pasal 7 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa “Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas negara”.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem 

penerimaan dan pengeluaran yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara adalah sistem penerimaan dan pengeluaran 

yang terkait dengan kas negara, atau dapat dikatakan bahwa Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan mengatur/membuat 

sistem terkait dengan uang yang masuk dan keluar ke dan dari kas negara. 

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 

oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 

seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. 

 

3.7  Modul Penerimaan Negara (MPN) 

3.7.1 Definisi Modul Penerimaan Negara (MPN)  

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perdirjen Nomor 78 Tahun 2006 Tentang 

Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara 

(MPN) dan pasal 1 ayat 1 PMK Nomor 99 /PMK.06/2006 , Modul 

Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut MPN adalah modul 

penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan 

penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 
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pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan 

bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 

Sistem Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara     

(MPN G-1) secara efektif diberlakukan mulai tahun 2007, dan terhitung 

sejak 27 Februari tahun 2014 dilakukan transaksi perdana melalui Modul 

Penerimaan Negara (MPN G-2) pada Bank Persepsi yang telah ditetapkan 

melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik, sehingga 

terdapat 2 (dua) sistem yang berjalan secara paralel, yaitu Modul 

Penerimaan Negara Generasi I (MPN G-1) dan Modul Penerimaan Negara 

Generasi II (MPN G-2). Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 

Kedua (MPN G2) menggunakan konsep electronic billingSystem            

(e-billing). 

3.7.2 Tujuan  Modul Penerimaan Negara  

Modul Penerimaan Negara memiliki beberapa tujuan, antara lain:  

a.  Meningkatkan Pelayanan. 

 Membuat Wajib Pajak/Bayar dapat melaksanakan Kewajibannya 

selama 24 jam 

 Membuat Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

atas semua jenis setoran. 

 Membuat Bank dapat melayani semua jenis penyetoran melalui 

payment channel dengan menggunakan standar Messaging ISO 

8583 Format;  

b.  Meningkatkan Validitas Transaksi Penerimaan 

 Memberikan kemudahan sehingga perekaman transaksi 

penerimaan di Bank hanya satu kali. 

 Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan 

Nomor Transaksi Bank (NTB) untuk seluruh transaksi penerimaan 

pajak dan bukan pajak termasuk potongan SPM. 
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 Bank menerbitkan / mentera Bukti Penerimaan Negara atas setoran 

yang diterima. 

 KPPN menerbitkan / mentera Bukti Potongan SPM setelah 

penerbitan SP2D 

 Semua bukti setoran dinyatakan sah jika telah mendapatkan NTPN 

dan NTB 

 Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Potongan SPM dapat 

digunakan sebagai dokumen sumber penerimaan untuk pembukuan 

KPPN  

c.  Meningkatkan Akuntabilitas  

 Memberikan kemudahan rekonsiliasi antar unit terkait. 

 Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan terutama disisi 

Penerimaan Negara  

d.  Mendukung Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) dan Sistem 

Akuntansi Berbasis Akrual. 

 Memberikan kemudahan dalam pengawasan rekening penerimaan 

negara secara Real Time. 

 Menciptakan fleksibilitas terhdap kemungkinan perubahan struktur 

rekening penerimaan pada Bank. 

 Mendukung pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual melalui 

modul billing system.  

 

3.7.3  MPN G-2 (Elektronic Billing System) 

Konsep electronic billing (e-billing) adalah Wajib Pajak/Wajib 

Bayar/Wajib Setor mengisi SSP/SSBP/SSPCP secara elektronik melalui 

internet pada masing-masing portal sistem billing. Sistem billing yang 

telah disediakan dalam memperoleh, mendaftarkan dan membuat kode 

billing adalah: 
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a. Sistem billing pajak yang dapat diakses di alamat: www.sse.pajak.go.id 

atau www.sse2.pajak.go.id, atau melalui layanan provider selular 

(Telkomsel), dengan memanfaatkan USSD(Unstructured 

Supplementary Service Data) Menu Browser(UMB). Disamping itu 

dapat pula melalui fasilitas internet banking pada bank persepsi 

tertentu dan melalui teller pada bank/pos persepsi tertentu;  

b. Sistem billing PNBP yang dapat diakses di alamat 

www.simponi.kemenkeu.go.id. 

c.     Untuk sistem billing bea dan cukai, meskipun dapat diakses secara self 

assessment tetapi lebih banyak bersifat official assessment, atau 

diterbitkan secara jabatan oleh petugas bea dan cukai. Kode Billing 

DJBC dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu melalui aplikasi 

billing CEISA, pengguna jasa datang ke KPPBC untuk meminta kode 

billing atas tagihan yang dimiliki dan melalui alamatPortal Pengguna 

Jasa yangdapat diakses di http://customer.beacukai.go.id,pengguna 

jasa yang telah memiliki user portal dapat melakukan monitoring 

status billing yang dimiliki dan bahkan dapat membuat kode billing 

(atas dokumen tertentu).  

Dari sistem billing tersebut, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib 

Setor akan mendapat kode billing, yang kemudian dapat dilakukan 

pembayaran di bank/pos persepsi. Pembayaran setoran penerimaan 

negara di bank/pos persepsi dapat dilakukan melalui kanal teller, 

Authomatic Teller Machine (ATM), internet banking, dan Electronic 

Data Capture (EDC). 

3.7.3.1 Electronic Billing System (E-Billing System) 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

negara. Dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan 

pertanggungjawaban penerimaan negara, menerapkan Sistem 

http://www.sse.pajak.go.id/
http://www.simponi.kemenkeu.go.id/
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Penerimaan Negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem 

teknologi informasi. Sistem ini berbasis electronic billing system 

yaitu sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam 

rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara 

elektronik. Melalui sistem ini Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib 

Setor melakukan perekaman data setoran untuk mendapatkan kode 

billing dan tidak lagi membuat Surat Setoran(SSP,SSPCP, SSBP, 

SSPB) secara manual. Dalam rangka identifikasi penerbit Kode 

Billing dalam MPN-G2, diatur penggunaan digit pertama Kode 

Billing sebagai pembeda penerbit Kode Bililing.  

Contoh Format Kode Billing:XYYYYYYYYYYYYYY = 15 digit                

Tabel 3.1. contoh format kode billing tahun 2016       

                          

Sumber: Modul Sistem Penerimaan Negara tahun 2016 

Dalam sistem MPN G-2 dilakukan secara elektronik. Berikut 

petunjuk teknis penggunaan sistem MPN G-2 dalam rangka 

pembayaran Pajak, mulai dari registrasi (pendaftaran), pembuatan 

billing (create billing), dan pembayaran (payment). 

 

a. Registrasi (pendaftaran) 

  Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pajak 

pada laman http://sse.pajak.go.id dengan menggunakan identitas 
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pengguna (user id) dan Personal Identification Number (PIN) 

yang telah diberikan. 

  Kode Billing berlaku aktif dalam waktu 48 (empat puluh 

delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis 

terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi, apabila 

telah kadaluwarsa Wajib Pajak dapat membuat kembali Kode 

Billing yang baru. 

 

                                  Gambar 3.1.  Hasil cetak kode billing tahun 2016 

 

                 Sumber: Modul Sistem Penerimaan Negara tahun 2016 

 

Kode billing tersebut yang akan menjadi kunci pembayaran ke 

Bank/Pos Persepsi. Setelah mendapatkan kode billing, maka 

tahap pembuatan billing telah selesai dan masuk ke tahap 

selanjutnya, yaitu tahap pembayaran/ penyetoran (payment). 
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c. Penyetoran (payment) 

WP/WB/WS menyetorkan Penerimaan Negara ke Bank/Pos 

Persepsi menggunakan Kode Billing .Kode Billing diterbitkan 

oleh sistem Penerimaan Negara (dhi. Sistem Billing 

DJA/DJP/DJBC). Kode Billing diperoleh dengan cara 

WP/WB/WS melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan 

Negara dan sekaligus bertanggungjawab atas kelengkapan dan 

kebenaran data, atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di 

DJA/DJP/DJBC sekaligus bertanggungjawab atas kelengkapan 

dan kebenaran data.  

Setelah mendapatkan kode billing /id-billing, 

pembayaran/penyetoran dapat dilakukan di bank/pos persepsi 

yang sudah menerapkan sistem MPN G-2. Sebagaimana telah 

dijelaska sebelumnya, kanal yang dapat digunakan bisa berupa 

teller (over the counter), ATM, internet-banking, dan EDC. 

Semuanya diproses hanya dengan memasukan kode billing (id-

billing) dimaksud, yang terdiri dari 15 digit. 

 Hingga saat ini Bank/Pos persepsi yang telah ditetapkan 

sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan Sistem 

Penerimaan Negara secara elektronik sebanyak 58 (lima puluh 

delapan) bank persepsi dan 1 (satu) Pos Persepsi. 

mekanisme pembayaran setoran penerimaan Negara dengan 

menggunakan sistem MPN G-2, dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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           Gambar 3.2. Proses Bisnis Penyetoran Pajak tahun 2016 

 

Sumber: Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN G-2) 

 

Pada gambar diatas dijelaskan bagaimana tahap dalam proses 

bisnis yang dimulai dari: 

1. Pembuatan tagihan oleh penyetor dalam hal ini yang 

dimaksud adalah Satuan Kerja (Satker) mitra kerja KPPN. 
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2. Penerbitan kode billing oleh Biller dalam hal ini Biller 

berdasarkan PMK.32/PMK.05/2014 adalah yang diberikan 

tugas dan wewenang untuk menerbitkan dan mengelola kode 

billing. 

3. Tahap selanjutnya adalah pengiriman data tagihan oleh biller 

ke Database Modul Penerimaan Negara Generasi kedua 

(MPN G-2). 

4. Selanjutnya penyetor melakukan pembayaran dengan ID 

billing kepada Bank/ Pos Persepsi 

5. Selanjutnya pembayaran akan diproses dan akan memperoleh 

Nomor Transakasi Penerimaan Negara (NTPN) 

6. Proses Selanjutnya adalah melakukan pengesahan dengan 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

7. Setelah Nomor Transaksi Penerimaan Negara disahkan, 

maka Bank/Pos Persepsi akan menyerahkan Bukti 

Penerimaan Negara (BPN).  

8. Tahap selanjutnya adalah penyampaian notifikasi kepada 

biller. 

  Setelah melakukan penyetoran oleh Satuan Kerja Mitra 

KPPN, maka Satuan Kerja (Satker)/WP  akan menyampaikan 

Laporan Keuangan dan Arsip Data Komputer ke KPPN Mitra 

Satuan Kerja. 

 

 

  


