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STANDAR TEKNIS UNIT MINI ATM UNTUK PEMBAYARAN PAJAK SECARA 

ELEKTRONIK 
 

No Kebutuhan Keterangan 

1. Unit Mini ATM yang didistribusikan bertipe wireless Unit Mini ATM tidak menggunakan catu daya yang 
dihubungkan dengan kabel untuk dapat beroperasi. 

2. Fitur Mini ATM memiliki menu auto settlement Setiap transaksi pembayaran pajak yang berhasil 
dilakukan seketika dilimpahkan ke Kas Negara tanpa 
perlu menjalankan prosedur manual pada unit Mini 
ATM. 

3. Fitur Mini ATM tidak memiliki menu cetak ulang 
struk (reprint) 

Pencetakan struk hanya dapat dilakukan sekali 
setelah transaksi pembayaran pajak berhasil 
dilakukan. Cetak ulang kembali hanya dapat 
dilakukan di bank terkait dan bukan pada unit Mini 
ATM. 

4. Fitur Mini ATM eksklusif/terbatas hanya untuk 
pembayaran pajak 

Fitur yang tersedia pada unit Mini ATM hanya terbatas 
pada menu pembayaran pajak dan menu lain yang 
berkaitan dengan pembayaran pajak yaitu cek saldo 
debit. 

5. Jumlah struk yang dicetak mesin Mini ATM setiap 
transaksi hanya 1 struk 

Struk yang berlaku sebagai BPN (Bukti Penerimaan 
Negara) dicetak mesin Mini ATM hanya 1 (satu) struk 
untuk nasabah. Jika mesin Mini ATM mencetak lebih 
dari 1 struk seperti struk untuk nasabah dan struk 
untuk bank maka struk untuk bank agar diabaikan. 

6. Cetakan struk memuat 12 elemen data Bukti 
Penerimaan Negara (BPN) 

Elemen BPN sekurang-kurangnya memuat: 
1. NPWP; 
2. Nama; 
3. NOP; 
4. Kode MAP: 

5. KJS; 
6. Masa dan Tahun Pajak; 
7. Nomor Ketetapan Pajak; 
8. NTPN; 
9. NTB; 
10. Tanggal Bayar; 
11. Nominal Pembayaran; dan 
12. Kode Billing. 

7. Format kepala struk menunjukan kode lokasi dan 
alamat KPP 

Contoh Penulisan: 
Kode Lokasi 516  

Jalan Ngabul Km. 5,  
Jepara 

8. Font huruf yang tercetak di struk harus dapat 
dibaca dengan jelas 

Misalkan perbedaan antara huruf "o" [O] dan angka 
nol [0] harus jelas. 

9. Waktu tunggu untuk menginput 15 digit kode billing 
di menu Mini ATM minimal 15 detik 

Waktu yang diperlukan saat berada pada sesi 
memasukkan Kode Billing minimal 15 detik dengan 
pertimbangan jumlah kode billing sebanyak 15 digit. 
Diperlukan minimal 1 detik untuk setiap merekam 1 
digit kode billing. 

10. Tidak perlu disediakan fitur ringkasan/summary 
transaksi pembayaran pajak di unit Mini ATM 

Pelaporan rekapitulasi transaksi dilakukan secara 
sistem oleh bank dan disampaikan ke Kantor Pusat 
DJP tiap 3 bulan atau pada periode tertentu lainnya 
sesuai kebutuham DJP. 

 


