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ABSTRACT 

REAL PROPERTY TAX COLLECTION  POLICY IMPLEMENTATION IN COMMUNITY 
AND CITY  PERFORMED BY BANDUNG CITY TAX SERVICE DIVISION 

 
The concept of the Intergovernmental Relations In Indonesia nowadays are 

intensively being implemented, one among the policy is the issuing of the law 
no 28/ 2009 which regulates the transfer authority of Real ProperyTax 
collection from the government to the local government. 

Though the  real property  tax revenue target was achieved over  100 % in 
Bandung City, but there are many possibilities that the target was not 
formulated appropriately yet. 

The implementation of the regulation, still obstacled by the problem of 
information of the tax object and the tax subject; tax compliance; the 
effectiveness of tax colletion activity.  

To analyze this problem, the study was done by the descriptive qualitative 
approach method. There are official informen and women who were interviewed 
in the Bandug City  such as the head, secretary, sections, subsections and the 
functional technical position,  so as the tax subject who are having problem in 
the land and building tax matter. Besides the interview technique, also 
observation, documents study has been used in data collecting activities. 

The study has discovered that: 
1. Invalidity of tax object and tax subject data base .among 520.000 tax 

subjects are only 60% valid. 
2. Institutional aspect, encompasses combination of interrelations among the 

units, and effects the reorganization which more service quality oriented 
and coordination problem solving. 

3. Developing the assessment system to be the mix system between official 
and self assessment 

4. Lack of work space, facility management and inventory  
5. The Human Element:the problem of discipline,  quantity and competence. 
6. Customer grievancies of the amount of tax liability 
7. The problem of  tax intensification and extensification. 

 
Based on the fact finding, it is recommended to consolidate the policy 

adaptation with all government units both central and local in the field of 
information sytem management, human resource development, facilities 
expenditures, and rewards for the tax payers compliance. 

 
A. PENDAHULUAN 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
pajak yang dikenakan atas pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah dan 
bangunan. 

Tanah dan bangunan memberi 
manfaat ekonomi bagi pemilik atau 

penggunanya, makaadil  bila dikenakan 
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) demi 
kesejahteraan bersama. 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 
12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 
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Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan pajak pusat, tapi setelah 
terbitnya Undang-undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daeah, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) pengelolaan pemungutannya 
beralih dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan 
daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan, pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat. (welfare). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, sumber penerimaan 
daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi 
terdiri atas Pendapatan Daerah dan 
Pembiayaan. 

Satu diantara sumber dana untuk 
membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat di Daerah adalah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD).. 

Kenyataan di lapangan pelaksanaan 
pemungutan pajak masih menghadapi 
masalah-masalah, antara lain : 
1.  Kurang intensifnya pelaksanaan 

pemungutan pajak; 
2.  Data subjek pajak dan objek yang 

belum memadai; 
3.  Masih banyak wajib pajak yang tidak 

taat membayar pajak. 
 
Dengan adanya masalah-masalah 

tersebut, penetapan target penerimaan 
pajak menjadi kurang optimal, demikian 
juga pencapaian target 
penerimaannya.Sebelum tanggal 1 
Januari 2013 penerimaan PBB Kota 
Bandung merupakan Dana Perimbangan 
yaitu Bagi hasil. Sebagai bahan 
perbandingan penerimaan PBB dari bagi 
hasil tiga tahun terakhir sebelum 
pengalihan yaitu tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2012 pada Dinas 
Pelayanan Kota Bandung terlihat dalam  
Tabel berikut: 

TAH
UN 

TARGET REALISASI % SISA L/K 

2010 
220.992.
485.357 

190.243.287.
212 

86 
30.749.198.1

45 

2011 
178.660.
614.368 

182.122.775.
024 

102 
(3.462.160.65

6) 

2012 
206.720.
256.187 

211.543.259.
405 

102 
(4.823.003.21

6) 

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung.  

 
Dalam intensifikasi dan ekstensifikasi 

perpajakan perlu diambil langkah 
kebijakan pembaharuan sistem 
perpajakan, dengan tujuan: 
1. Penyederhanaan jumlah dan jenis 

pajak, tarif pajak, serta tata cara 
pemungutannya; 

2. Menerapkan azas menghitung dan 
menyetor sendiri (self assessment) 
secara benar dan konsekuen; 

3. Mencerminkan azas pemerataan 
dalam pengenaan dan 
pembebanannya sehingga dapat 
memenuhi rasa keadilan; 

4. Memberikan kepastian hukum, baik 
bagi wajib pajak maupun bagi aparat 
pajak. 

 
Pembaharuan sistem perpajakan 

diwujudkan diantaranya dengan 
pengalihan beberapa jenis pajak pusat 
menjadi pajak daerah. Seperti telah 
diketahui pajak pusat terdiri dari : 
1.  Pajak Penghasilan (PPh); 
2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPn BM); 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan 
(BPHTB). 

4.  Bea Materai 
 

Pemungutan pajak pusat tersebut 
yang dialihkan menjadi pajak daerah 
adalah: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB),ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor: 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 
pelaksanaannya paling lambat tanggal 1 
Januari 2014. Untuk itu diperlukan 
kebijakan-kebijakan strategis agar 
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pelaksanaan pemungutan PBB-P2  
berjalan lancar. 

Langkah-langkah pengalihan meliputi 
persiapan, pelaksanaan dan setelah 
pengalihan. Hal ini telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pasal 182 menetapkan bahwa: 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri mengatur tahapan persiapan 
pengalihan dalam waktu paling lambat 
31 Desember 2013. 

Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) 
harus menyiapkan : 
 Sumber Daya Manusia, baik kuantitas 

maupun kualitas; 
 Sarana dan prasarana; 
 Sistem informasi; 
 Keuangan. 

 
Masalah-masalah yang dihadapi 

dalam tahap persiapan, adalah: 
1. Banyak pegawai yang belum 

mempunyai pengetahuan tentang 
Pemungutan Pajak Bumi dan Banguan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  

2. Jumlah pegawai belum memadai. 
3. Bangunan gedung atau ruangan untuk 

pengelolaan PBB belum tersedia. 
4. Sistem informasi tentang PBB belum 

tersedia, padahal sistem informasi ini 
sangat penting dalam pengelolaan 
PBB, mulai pendataan objek pajak, 
pelayanan kepada wajib pajak .sampai 
dengan pembayaran PBB-P2. 

 
Pelaksanaan pengalihan pengelolaan 

PBB-P2 dilakukan oleh para pihak yaitu: 
1. Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 
Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) Kementerian 
Keuangan; 

2. Kemeterian Dalam Negeri, yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Keuangan Daerah dan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 
Dalam Negeri; 

3. Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

 
Pelaksanaan persiapan di Kota 

Bandung lebih lama  dibandingkan 

dengan Kota Surabaya tanggal 1 Januari 
2011 dan 17 Kabupaten/Kota lainnya 
tanggal 1 Januari 2012, sedangkan Kota 
Bandung bersama 104 Kabupaten/Kota 
lainnya, baru terlaksana pada tanggal 1 
Januari 2013. 

Keadaan sesudah pengalihan berarti 
pengelolaan pemungutan PBB-P2 sejak 
tanggal 1 Januari 2013 berada ditangan 
Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini 
Dinas Pelayanan  Pajak Kota Bandung. 

Masalah yang ditemukan dalam 
pelaksanaan pemungutan di Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah: 
1. Penetapan Obyek Pajak dan Subyek 

Pajak di Wilayah Kota Bandung masih 
belum lengkap; 

2. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak 
(NJOP) belum berjalan dengan baik, 
sehingga masih terjadi ketidakadilan 
dalam pemungutan PBB-P2; 

3. Kurangnya kemudahan dalam 
pembayaran PBB-P2; 

4. Masih lambatnya penetapan Surat 
Penetapan Pajak Terutang (SPPT).  

 
 

B. TINJAUAN TEORITIS DAN 
KONSEPTUAL 

1. Kebijakan Publik 
Menurut Budiman Rusli (2013:30): 

maknanya dengan policy  adalah 
sebuah kata yang dalam implikasinya 
bisa dipergunakan secara luas 
(makro) atau sempit atau terbatas 
ruang lingkupnya (mikro). Kebijakan 
juga terkait dengan sebuah 
kewenangan, namun ia memiliki 
ruang lingkup atas keterbatasan 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

 
 

Istilah kebijakan (policy) juga diberi 
arti bermacam-macam Wahab (1997:1):  

penggunaanya saling dipertukarkan 
dengan istilah-istilah lain seperti: 
tujuan (goals), program, keputusan, 
undang-undang, ketentuan-
ketentuan usulan-usulan, dan 
rangcangan-  
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Harold D. Lasswel dan Abraham 

Kaplan (Islamy,  1997:15) memberi arti 
a projected program 

 (suatu 
program pencapaian tujuan, nilai-nilai 
dan praktek-praktek yang terarah). 

Pengertian berikutnya dikemukakan 
oleh James E. Aderson (Islamy, 1997:17) 
adalah:  

mempunyai tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 
pelaku atau sekelompok pelaku guna 

 
 

Selanjutnya Raksasataya (1997:17) 
mengemukakan bahwa kebijakan adalah: 

strategi yang diarahkan untuk 
 

 
Oleh karena itu suatu kebijakan 

memuat 3 (tiga) elemen, yaitu: 
1) Identifikasi dari tujuan yang ingin 

dicapai 
2) Taktik atau strategi dari berbagai 

langkah untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan 

3) Penyediaan berbagai input untuk 
memungkinkan pelaksanaan sacara 
nyata dari taktik atau strategi. 

 
2. Pelaksanaan kebijakan 

Suatu kebijakan akan menjadi efektif 
bila dilaksanakan dan mempunyai 
dampak positif bagi anggota 
masyarakat. Dengan kata lain tindakan 
atau perbuatan manusia yang menjadi 
anggota masyarakat itu bersesuaian 
dengan apa yang diinginkan oleh 
pemerintah.  

Pentingnya implementasi kebijakan 
sebagaimana dikemukakan oleh Wahab 
(1997:59): 

jika dikatakan implementasi kebijakan 
merupakan aspek yang penting dari 

 
 

Kutipan di atas menyatakan bahwa 
implementasi merupakan bagian 
terpenting dalam proses kebijakan. 

 

Sementara menurut  Tachjan 
(2006:15): 

 
Menurut Sharkansky, Ripley dan Grace 

A. Franklin dalam Tachjan (2006:63) 
mengemukakan bahwa: 

sebagai salah satu aktivitas dari 
administrasi publik sebagai suatu 
institusi, dimaksudkan sebagai salah 
satu proses kegiatan yang dilakukan 
oleh unit-unit administratif atau unit-
unit birokratik pada berbagai tingkat 
pemerintahan baik bersifat vertikal 
maupun horizontal dalam proses 

 
 

Implementasi kebijakan publik sangat 
penting, untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat, hal ini karena 
kebijakan publik didalamnya 
mengandung nilai-nilai (values) yang 
dibutuhkan oleh publik (orang banyak) 
tersebut, maka ada unit-unit 
administratif atau dikatakan sebagai 
organisasi (birokrasi) publik, karena 
pembentukannya dimaksudkan untuk 
melayani kebutuhan/kepentingan publik 
yang tidak dapat dipenuhi oleh 
mekanisme (organisasi) pasar dan 
kegiatan (organisasi) voluntary. 
Kebutuhan dimaksud dapat berupa: 
perlindungan, bantuan, pengaturan, dan 
layanan secara langsung mengenai 
barang dan jasa publik yang memiliki 
nilai-nilai instrumental dan nilai terminal 
(Tachjan, 2006:65) 

Edwards III dalam (Tachjan,2006:83) 
mengemukakan bahwa kinerja atau 
efektifitas kerja yang dicapai oleh 
organisasi pelaksana (birokrasi) dalam 
implementasi kebijakan publik, akan 

Bureaucratic 

Structure, Resources, Dispositions, 

 Sedangkan mengenai 
struktur birokrasi (Bureaucratic 

Structure) menurut Edwards III dalam 
Winarno (2005:150) terdapat 2 
karakteristik utama dari birokrasi yakni: 
1) Standard Operational Prosedure (SOP) 
dan 2) fragmentasi. SOP biasa dikenal 
dengan prosedur kerja. Sedangkan 
fragmentasi adalah penyebaran 
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tanggung jawab kepada beberapa badan 
yang berbeda sehingga memerlukan 
koordinasi. 

Menurut Edwards III dalam Agustino 
(2006:158-159), Sumber daya 
(Resources) adalah hal terpenting dalam 
implementasi kebijakan, terdiri dari:  

a)  Staf. merupakan sumber daya 
utama dalam implementasi 
kebijakan dalam hal ini yang dilihat 
adalah keahlian dan kemampuan 
dalam mengimplementasikan 
kebijakan;  

b)  Informasi. dalam implementasi 
kebijakan, informasi mempunyai 
dua bentuk yaitu: pertama, 
informasi yang berhubungan 
dengan cara melaksanakan 
kebijakan. Kedua, informasi 
mengenai kepatuhan terhadap 
peraturan/regulasi pemerintah 
yang telah ditetapkan;  

c)  Wewenang. Dilihat dalam 
efektifitas kewenangan;  

d) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan 
penting dalam implementasi 
kebijakan.Dalam hal ini dilihat dari 
fasilitas pendukung yaitu sarana 
dan prasarana termasuk dukungan 
keuangan. 
 

Faktor yang harus diperhatikan dalam 
disposisi (dispositions) menurut Edwards 
III dalam Agustino (2006:159-160) 
adalah:  

a.  Pengangkatan birokrasi. Personel 
pelaksana kebijakan haruslah 
orang-orang yang memiliki 
dedikasi pada kebijakan yang telah 
ditetapkan dan komitmen pada 
kepentingan masyarakat;  

b. Penghargaan. Faktor pendorong 
agar pelaksana menjalankan 
perintah dengan baik, hal ini 
dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan pribadi atau 
organisasi. 
 

Masih menurut Edwards III dalam 
Agustino (2006:157-158) komunikasi 
menentukan pada keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. Dikemukakan 3 faktor 
utama dari komunikasi yaitu:  

a.  Transmisi. Penyaluran komunikasi 
yang baik;  

b.  Kejelasan; dan 
c.  Konsistensi.  

 
Implementasi kebijakan publik harus  

berjalan dalam kerangka tata 
kepemerintahan yang baik (good 

governance). Menurut Sedarmayanti 
(2012:37): Good Governace nmeliputi 
tiga domain, yaitu: negara; sektor 
swasta; dan masyarakat yang saling 
berinteraksi dalam menjalankan 
fungsinya masing-masing. 

Perlu diingat bahwa kebijakan 
mempunyai manfaat dan akibat yang 
merugikan serta tidak selalu 
implementasi berlangsung seperti yang 
diinginkan.  Networking dengan 
pendekatan horizontal, bottom-up, dan 
partisipatif akan sangat membantu 
implementasi kebijakan. (Partowidagdo, 
2010 : 528).   

Sedangkan menurut Nugroho 
(2003:162 ):  

kebijakan dalam konteks manajemen 
berada di dalam kerangka organizing 
 leading - controlling.Jadi ketika 

kebijakan sudah dibuat maka tugas 
selanjutnya adalah megorganisasikan, 
melaksanakan kepemimpinan untuk 
memimpin pelaksanaan dan 
melakukan pengendalian 

 
 

 
3. Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) 
mengutip Soemitro mengenai definisi 
pajak adalah: 

negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapatkan balas jasa 
(kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan digunakan untuk 

 
 

Menurut Soemahamidjaja dalam 
Waluyo dan Ilyas (2003:5) pajak adalah: 
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atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma 
hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif 
dalam mencapai kesejahteraan 

 
 

Dari pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat 
pada pengertian pajak adalah : 
a) Pajak dipungut berdasarkan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya 
yang sifatnya dapat dipaksakan; 

b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah; 

c) Pajak dipungut oleh Negara dan 
digunakan untuk pengeluaran 
pemerintah untuk mencapai 
kesejahteraan umum. 
 
Dalam pemanfaatannya oleh Negara, 

pajak mempunyai fungsi: 
a)  Fungsi Penerimaan Anggaran 

(Budgeter),yaitu  merupakan sumber 
dana untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. 

b) Fungsi Mengatur (Reguler), yaitu 
untuk mengatur kebijakan pemerintah 
di bidang sosial dan ekonomi. 
 
Menurut Nurmantu (2005:58) 

penggolongan pajak terdiri dari:  
a)  Pajak langsung dan tidak langsung 
b) Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

 
Adapun pajak langsung adalah pajak 

yang pembayarannya tidak dapat 
dilalihkan kepada pihak lainnya. 
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).  

Sedangkan Pajak tidak langsung 
adalah pajak yang pembayarannya dapat 
dilaihkan kepada pihak lain. Contohnya: 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ditinjau 
dari siapa yang berwenang dalam 
melakukan pemungutannya, pajak 
dibedakan ke dalam pajak pusat dan 
pajak daerah.Pajak Pusat adalah pajak 
yang dipungut oleh Pemeritah Pusat, 
sedangkan Pajak Daerah adalah pajak 
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. 

Uraian tentang pajak pusat dan pajak 
daerah ini untuk menegaskan adanya 
pengalihan status Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan 
dari Pajak Pusat  menjadi Pajak 
Daerah. 

Pemungutan pajak adalah tindakan 
untuk menarik/mengambil sejumlah 
uang yang merupakan pajak terutang 
dari wajib pajak, sesuai  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
1) Landasan teori dari pemungutan 

pajak 
Menurut Mardiasmo (2006:3), 

terdapat beberapa teori yang 
menjelaskan pemberian hak kepada 
negara untuk memungut  pajak, adalah:  

(1) Teori Asuransi;  
(2) Teori Kepentingan;  
(3) Teori Daya Pikul;  
(4) Teori Bhakti; dan  
(5) Teori Asas Daya Beli. 

 
Kelima teori tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  
Teori Asuransi: Negara melindungi 

keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-
hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat 
harus membayar pajak yang diibaratkan 
sebagai suatu premi asuransi karena 
memperoleh jaminan perlindungan 
tersebut. 

Teori Kepentingan: Pembagian beban 
pajak kepada rakyat didasarkan kepada 
kepentingan masing-masing orang. 
Semakin besar kepentingan seseorang 
terhadap negara, makin tinggi pajak 
yang harus dibayar. 

Teori Daya Pikul: Beban pajak untuk 
semua orang harus sama beratnya, 
 artinya pajak yang harus dibayar 
sesuai dengan daya pikul masing-
masing orang. 

Teori Bakti: Dasar keadilan 
pemungutan pajak terletak pada 
hubungan rakyat dengan negaranya. 
Sebagai warga negara yang berbakti, 
rakyat harus selalu menyadari bahwa 
pembayaran pajak adalah suatu 
kewajiban. 

Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan 
terletak pada akibat pemungutan pajak. 
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Maksudnya memungut pajak berarti 
menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara. 
Selanjutnya negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk 
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan demikian kepentingan seluuh 
masyarakat lebih diutamakan. 

 
2) Asas-asas Pemungutan Pajak. 

Menurut Smith yang dikutip oleh 
Waluyo dan Ilyas (2003:14), asas 
pemungutan pajak terdiri dari: 
a)  Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil 
dan merata, yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus 
sebanding dengan kemampuan 
membayar pajak (ability to pay) dan 
sesuai dengan manfaat yang diterima. 

b) Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan 
sewenang-wenang.Wajib pajak harus 
mengetahui secara jelas dan pasti 
besarnya pajak yang terutang, kapan 
harus dibayar serta batas waktu 
pembayaran. 

c) Convinience 

Kapan Wajib Pajak itu harus 
membayar pajak, sebaiknya sesuai 
dengan saat-saat yang tidak 
menyulitkan.Misalnya pada saat Wajib 
Pajak memperoleh penghasilan. Cara 
pemungutan ini disebut Pay as You 

Earn. 

d) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya 
pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi Wajib Pajak 
diharapkan seminim mungkin, 
demikian pula beban yang dipikul 
oleh Wajib Pajak. 

 
3) Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2002:5) sistem 
pemungutan pajak dibagi menjadi: 
a)  Official Assesment System 

 Sistem ini merupakan sistem 
pemungutan pajak yang memberi  
wewenang kepada pemerintah (fiskus) 
untuk menentukan besarnya pajak 
terutang. 

b) Self Assesment System 

 Sistem ini merupakan sistem 
pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang, kepercayaan dan 
tanggung jawab kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung, membayar dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak 
terutang. 

c) Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem 
pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga 
 untuk memotong atau memungut 
besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan saat menggunakan Official 
System, sebab mulai penetapan NJOP 
dan menetapkan pajak terutang 
dilakukan oleh fiscus, sedangkan 
wajib pajak tinggal melakukan 
pembayaran saja. 
 
Komponen dasar untuk menentukan 

besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
Menurut Mardiasmo (2009:312) : 

harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual-beli yang terjadi secara 
wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual-beli, Nilai Jual Objek 
Pajak ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis atau nilai perolehan 
baru, atau Nilai Jual Objek Pajak 

 
 

Yang dimaksud dengan: 
 Perbandingan harga dengan objek 

lain yang sejenis, adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek 
pajak lain yang sejenis, yang letaknya 
berdekatan dan fungsinya sama serta 
telah diketahui harga jualnya. 

 Nilai perolehan baru, adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan suatu 
objek pajak dengan cara menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh objek tersebut pad saat 
penilaian dilakukan, dikurangi dengan 
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penyusutan berdasarkan kondisi fisik 
objek tersebut. 
Nilai jual pengganti adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak yang 
berdasarkan pada hasil produksi 
objek pajak tersebut. (Mardiasmo, 
2009:312). 
 
Orang awam pada umumnya tidak 

dapat membedakan pengertian antara 
nilai dan harga. Dalam ilmu penilaian, 
tidak semua benda atau barang 
mempunyai nilai yang sama meskipun 
barangnya sama, berada pada waktu 
tertentu di suatu tempat/ruang tertentu, 
untuk orang atau badan tertentu. 

Sesuatu benda/properti baru 
mempunyai nilai, apabila memiliki ciri-
ciri yang sangat menentukan, yaitu: 
1)  Kegunaan (utility), suatu kemapuan 

untuk mebangkitkan keinginan untuk 
memiliki properti dimaksud karena 
diharapkan dapat memberkan 
keuntungan/manfaat. 

2)  Kelangkaan (scarcity), jumlah atau 
persediaan yang terbatas. Makin 
langka keberadaannya, maka nilainya 
semakin tinggi. 

3) Permintaan (demand), adanya 
kebutuhan akan suatu benda/harta/ 
properti. 

4)  Dapat dialihkan (transferbility), hak 
penggunaannya dapat 
dipingahtangankan kepada subjek 
lain. 

5)  Dapat dinyatakan dalam bentuk 
sejumlah uang atau dibandingkan 
dengan barang  lainnya yang 
sepadan. (Judowinarso, 2006:80) 

  
Masih menurut Judowinarso (2006:81) 

menyatakan bahwa: 

disepakati atau terjadi karena suatu 
transaksi atau pertukaran dengan 
suatu barang yang terjadi di pasar, 
antara penjual dan pembeli 
mempunyai pengetahuan yang layak 
mengenai fakta yang relevan dan 
tidak dibawah pengaruh, tekanan atau 

 
 

Mengenai penilaian, menurut 
Millington yang diadopsi oleh 
Judowinarso (2006:84) bahwa untuk 
melakukan penilaian, penilai perlu 
mengetahui prinsip-prinsip dasar 
penilaian sebagai pedoman agar hasil 
yang dicapai optimal. Beberap prinsip 
penilaian tersebut, adalah: 
1)  Prinsip tertinggi dan penggunaan 

terbaik (Principle of highest and best 

used); 

2)  Prinsip substitusi/penggantian 
(Principle of Substitution) 

3)  Prinsip kesesuaian (Principle of 

Comformity); 

4)  Prinsip antisipasi (Principle of 

Anticipation); 

5)  Prinsip penawaran dan permintaan 
(Principle of Supply and Demand); 

6)  Prinsip keseimbangan (Principle of 

Balance); 

7)  Prinsip perubahan (Principle of 

Change); 
8)  Prinsip persaingan (Principle of 

Competition); 

9)  Prinsip penambahan dan 
pengurangan (Principle of Increasing 

and Decreasing Returns atau Law of 

Diminising Returns); 

10)  Prinsip penggunaan yang tetap 
(Principle of Consistens Used). 

  
4. Pelayanan Publik 

Lewis dan Gilman (2005:22) 
mendefinisikan pelayanan publik sebagai 
berikut:  

publik.Warga Negara berharap 
pelayanan publik dapat melayani 
dengan kejujuran dan pengelolaan 
sumber penghasilan secara tepat dan 
dapat dipertanggung jawabkan 
kepada publik.Pelayanan publik yang 
adil dan dapat dipertanggung 
jawabkan menghasilkan kepercayaan 
publik.Dibutuhkan etika pelayanan 
publik sebagai pilar dan kepercayaan 
publik sebagai dasar untuk 
mewujudkan pemerintahan yang 

 
 
Terdapat beberapa asas dalam 

penyelenggaraan pelayanan 
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pemerintahan dan perizinan yang harus 
diperhatikan, Ratminto dan Winarsih 
(2006:245)  adalah: 
1) Empati dengan customer, pegawai 

yang melayani unsur perizinan dari 
instansi penyelenggara jasa 
perizinan harus dapat berempati 
dengan masyarakat pengguna jasa 
pelayanan  

2)  Pembatasan prosedur, prosedur 
harus dirancang sependek mungkin 
dengan demikian konsep one stop 
shop benar-benar diterapkan  

3) Kejelasan tatacara pelayanan, 
tatacara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan 
dikomunikasikan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan 

4) Minimalisasi persyaratan pelayanan. 
Persyaratan dalam mengurus 
pelayanan harus dibatasi sesedikit 
mungkin dan sebanyak yang 
diperlukan  

5)  Kejelasan keweangan.kewenangan 
pegawai yang melayani masyarakat 
pengguna jasa pelayanan harus 
dirumuskan sejelas mungkin dengan 
membuat bagan tugas dan distribusi 
kewenangan 

6) Transparansi biaya pelayanan harus 
ditetapkan seminimal mungkin dan 
setranspran mungkin. 

7) Kepastian jadwal dan durasi 
pelayanan,jadwal dan durasi 
pelayanan juga harus pasti, 
sehingga maasyarakat memiliki 
gambaran yang jelas dan tidak resah  

8) Minimalisasi forlmulir. Forlmulir- 
forlmulir harus dirancang secara 
efisien,sehingga akan dihasilkan 
formulir komposit (suatu formulir 
yang dapat dipakai beberapa 
keperluan) 

9) Maksimalisi masa berlakunya izin, 
untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus 
izin, maka masa beerlakunya izin 
harus ditetapkan selama mungkin 

10) Kejelasan hak dan kewwajiban 
providers dan customer, hak-hak 
dan kewajiban baik bagi pdoviders 
maupun bagi customer harus 
dirumuskan secara jelas dan 

dilengkapi dengan sangsi serta 
ketentuanganti rugi 

11) Efektivitas penanganan keluhan. 
Pelayanan yang baik sedapat 
mungkin harus menghindarkan 
terjadinya keluha.akan tetapi jika 
muncul keluhan maka harus 
dirancang suatu mekanisme yang 
dapat memastikan bahwa keluhan 
tersebut akan ditangani secara 
efektif sehingga permasalahan yang 
ada dapat segera diselesaikan 
dengan baik 

 
Ciri-ciri pelayanan publik yang baik 

adalah memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut, Kasmir (2006:34): 

1)  Tersedianya karyawan yang baik; 
2)  Tersedianya sarana dan prasarana 

yang baik; 
3) Bertanggung jawab kepada setiap 

nasabah (pelangan sejak awal 
hingga akhir); 

4) Mampu melayani secara cepat dan 
tepat; 

5) Mampu berkomunikasi; 
6)  Memberikan jaminan kerahasiaan 

setiap transaksi; 
7) Memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang baik; 
8) Berusaha memahami kebutuhan 

pelanggan; 
9) Mampu memberikan kepercayaan 

kepada nasabah       (pelanggan). 
 
Maklumat Pelayanan Publik dewasa ini 

banyak dikembangkan untuk dapat 
melaksanakan pelayanan prima Menurut 
Hardiansyah (2011:31) beberapa muatan 
materi yang dapat digunakan sebagai 
bahan penyusunan maklumat pelayanan 
publik, antara lain:  
1)  Profil penyelenggara; 
2)  Tugas dan wewenang penyelenggara; 
3) Siapa yang bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan; 
4)  Prosedur dan proses pemberian 

layanan (dapat dalam bentuk 
bagan/alur); 

5)  Hak masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan (tidak sulit, tidak dipersulit 
dan tidak berbeli-belit;  
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6)  Penyederhanaan dan pemangkasan 

persyaratan; 
7)  Mekanisme pengajuan pengaduan dan 

penyampaian saran; 
8) Mekanisme pengawasan internal dan 

eksternal terhadap penyelenggaraan 
pelayanan. 

 
Strategi pelayanan prima tersebut 

dalam implementasinya dapat berjalan 
baik jika ditunjang oleh kinerja pegawai 
yang baik. Kinerja pegawai dapat diukur 
dengan Instrumen Pengukuran Kinerja, 
yang menurut Sedarmayanti (2010:377) 
meliputi : 
1) Prestasi kerja: hasil kerja pegawai 

dalam menjalankan tugas baik secara 
kualitas maupun kuantitas kerja. 

2) Keahlian: tingkat kemampuan teknis 
yang dimiliki oleh pegawai dalam 
menjalankan tugas yang dibebankan 
kepadanya. 

3) Perilaku: sikap dan tingkah laku 
pegawai yang melekat pada dirinya 
dan dibawa dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya. Pengertian perilaku 
di sini juga mencakup kejujuran, 
tanggung jawab dan disiplin. 

4) Kepemimpinan: merupakan aspek 
kemampuan manajerial dan seni 
dalam memberikan pengaruh kepada 
orang lain untuk mengkoordinasikan 
pekerjaan secara tepat dan cepat, 
termasuk pengambilan keputusan dan 
penentuan prioritas. 
 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Pada penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif.Pendekatan kualitatif lebih 
didasarkan pada usaha memahami 
makna suatu peristiwa dalam situasi 
tertentu. Pengumpulan data kualitatif 
dilaksanakan sesuai kebutuhan dan 
tujuan penelitan dengan  cara langsung 
telibat di lokasi penelitian  melalui 
pengamatan berperan serta (participant 

observation) yaitu: bertanya, melihat, 
mendengar dan bila perlu peneliti turut 
bekerja. Alasan penggunaan pendekatan 
kualitatif adalah bahwa masalah pada 
Proses Pengalihan Pemungutan PBB-P2 

masih remang-remang, kompleks dan 
dinamis. 

Pendekatan penelitian kualitatif sering 
disebut metode penelitian naturalistik, 
karena dilakukan pada kondisi alami 
(natural setting).Pendekatan kualitatif 
digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alamiah, dimana peneliti 
sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara 
trianggulasi, analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian lebih 
menekankan makna daripada 
generalisasi. 

Pemilihan  informan dilakukan secara 
purposve yaitu memilih orang yang 
mempunyai pengetahuan cukup dan 
mampu menjelaskan keadaan yang 
sebenarnya tentang obyek penelitian 
untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan sehingga dapat dijadikan 
sumber informasi  kunci (key 

informan).Penulis juga menggunakan 
teknik snowbal sampling yaitu metode 
pengambiln sampel secara berantai 
(multi level) dalam upaya mendapatkan 
data yang spesifik dari kegiatan 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

Informan adalah orang yang berada 
pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapatmemberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian.Dengan demikian informan 
harus yang mempunyai banyak 
pengalaman tentang masalah sedang 
diteliti dan secara sukarela mau menjadi 
sumber informasi baik secara formal 
maupun tidak, mereka dapat 
memberikan pandangannya. Adapun 
informan tersebut adalah: Kepala Dinas, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, 
Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan 
beberapa wajib pajak terutama yang 
mempunyai masalah dalam Pemungutan 
PBB-P2. 

Teknik pengumpulan data sebagai 
sebagai bagian dari metode penelitian 
yang digunakan pada penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dan telaah 
dokumen. 
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Verifikasi dimaksudkan agar penilaian 

tentang kesesuaian data dengan maksud 
yang terkandung dalam konsep-konsep 
dasar  penelitian tersebut lebih tepat dan 
obyektif. 

Verifikasi data dilakukan dengan 
langkah-langkah penilaian sebagai 
berikut: 
1.  Menilai apakah macam dan jenis data 

sudah sesuai dengan yang dibutuhkan 
dalam penelitian. 

2.  Apakah jumlahnya sudah cukup 
memadai. 

3.  Menilai apakah data yang diperloleh 
ada hubungan dengan fokus 
permasalahan yang sedang diteliti. 

  
Hipotesis maka Verifikasi data bisa 

juga dilakukan dengan membuat 
hipotesis, yang fungsinya untuk 
verifikasi permsalahan dan data, bukan 
untuk menguji data tapi mencari 
jawaban sementara dari masalah. 

Tesch dalam Creswell (2002:144) 
memberikan delapan langkah untuk 
dipertimbangkan dalam prosedur analisa 
data, yaitu : 
a.  Pahami catatan secara keseluruhan. 

Baca semua catatan dengan teliti, 
mungkin tulis semua ide yang 
muncul. 

b.   Pilih satu dokumen (satu 
wawancara) yang paling menarik, 
yang singkat, yang ada ditumpukan 
paling atas. Pelajari dokumen 
tersebut, tanyakan kepada diri 
sendiri. Dokumen tentang apa 

informasi, tetapi makna 
pokoknya.Tulis pikiran-pikiran anda 
di pinggir halaman. 

c.  Setelah selesai melakukan proses ini 
untuk beberapa informan, buat daftar 
seluruh topik. Kelompokkan topik-
topik yang sejenis, masukkan topik-
topik ini ke dalam kolom-kolom topik 
penting, topik unik dan sisanya. 

d. Sekarang ambil daftar itu dan kembali 
ke data Anda. Singkaplah topik-topik 
tersebut menjadi kode dan tulis kode 
tersebut disebelah bagian-
bagian/naskah yang sesuai.Cobalah 
skema pengaturan awal ini untuk 

melihat apakah muncul kategori dan 
kode baru. 

e.  Cari kata paling deskriptif untuk topik 
Anda dan ubah topik tersebut ke 
dalam kategori-kategori. Kurangi 
daftar kategori dengan 
mengelompokkan topik-topik yang 
saling berhubungan.Mungkin tarik 
garis antara kategori-kategori untuk 
memperlihatkan hubungan. 

f.  Buat keputusan akhir tentang 
singkatan setiap kategori dan urutkan 
kode-kode tersebut menurut abjad. 

g.   Kumpulkan materi data setiap 
kategori dlualam satu tempat dan 
lakukan analisa awal. 

h.   Jika perlu, kodekan kembali data 
yang sudah ada. 
 
 

D. PEMBAHASAN 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Aitas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang 
semula Pajak Pusat menjadi Pajak 
Daerah. Dengan demikian terjadi proses 
pengalihan pengelolaan pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya disebut 
PBB dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Kota Bandung. 

Sesuai dengan model konseptual yang 
ditampilkan pada gambar sebelumnya, 
maka analisis dilakukan terhadap 
kebijakan strategis dan implementasinya 
pada tahap persiapan, pelaksanaan dan 
setelah pengalihan pengelolaan 
pemungutan PBB dari pajak pusat 
menjadi pajak daerah. 

 
1.  Tahap Persiapan Pengalihan 

Hal-hal yang harus dipersiapkan oelh 
Pemerintah Daerah (Dinas Pelayanan 
Pajak) adalah: 
a. sarana dan prasarana, 
b. struktur organisasi dan tata kerja, 
c. sumber daya manusia, 
d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah, dan  Standard 
Operating Procedure (SOP), 
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e. kerja sama dengan pihak terkait, 

antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, 
perbankan, Kantor Pertanahan, dan 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
dan 

f. pembukaan rekening penerimaan 
PBB-P2 pada bank yang sehat. 

  
Langkah perencanaan strateigs 

dengan menggunakan analisis SWOT, 
yaitu evaluasi  lingkugan internal 
(internal environtment) yang terdiri dari 
kekuatan (Strengths) dan kelemahan 
(Weaknesses) serta evaluasi lingkugan 
eksternal (eksternal environtment), yang 
terdiri dari peluang (Opportunities) dan  
ancaman (Threats} 

Peluang (opportunities) terdiri dari 4 
(empat) faktor, yaitu : 
a.  Dukungan Sistem Informasi Objek 

Pajak (SISMIOP) dll. dari Ditjen Pajak 
Kementerian Keuangan merupakan 
faktor kunci yang sangat strategis 
dalam pelaksanaan pemungutan PBB, 
oleh karena itu diberi bobot 0,25 dan 
rating 4, sehingga bobot x rating = 
0,25 x 4 = 1. 

b.  Kerja sama dengan Bank Jabar Banten 
peluangnya sangat besar, karena BJB 
merupakan Bank yang ditunjuk 
sebagai Bendahara Umum Daerah, 
maka diberi bobot 0,20 dan rating 3, 
sehingga bobot x rating = 0,20 x 3 = 
0,60. 

c.  Adanya wajib pajak yang bijak (taat 
bayar pajak) merupakan peluang yang 
cukup berarti dan harus terus 
ditingkatkan melalui ekstensifikasi 
perpajakan. Diberi bobot 0,15dan 
rating 3, sehingga bobot x rating= 
0,15 x 3 = 0,45. 

d. Pelatihan dan bimbingan teknis yang 
diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan 
Kemendagri merupakan faktor yang 
sangat penting, agar supaya pegawai 
Disyanjak Kota Bandung siap 
menerima pengalihan pemungutan 
pajak dari Pusat kepada Daerah. 
Diberi bobot 0,20 dan rating 4, 
sehingga bobot x rating = 
0,20x4=0,80. 

 

Ancaman (threats) terdiri dari 4 
(empat) faktor, yaitu: 
a.  Notaris yang tidak kooperatif, 

misalnya tidak melaporkan transaksi 
jual-beli tanah dan atau bangunan 
yang mengakibatkan perbedaan data 
objek pajak. Diberi bobot 0,03 dan 
rating 3, sehingga bobot x rating = 
0,03 x 3 = 0,09. 

b. Perbankan pemerintah dan swasta 
((kecuali Bank Jabar Banten) yang 
tidak mau bekerja untuk menjadi 
Bank Persepsi atau sebagai bank 
penerima setoran pajak dari wajib 
pajak, karena menganggap tidak 
menguntungkan. Diberi bobot 0,05 
dan rating 3, sehingga bobot x rating 
= 0,05 x 3 = 015. 

c. Wajib pajak yang tidak taat membayar 
pajak, yang mengakibatkan terjadinya 
piutang pajak makin membesar. 
Diberi bobot 0,07 dan rating 3, 
sehingga bobot x rating = 0,07 x 3 = 
0,21. 

d. Pegawai kelurahan yang kurang siap, 
terutama dalam pendistribusian Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 
sering terlambat. Diberi bobot 0,05 
dan rating 4, maka bobot x rating = 
0,05 x4 =0,20. 

 
Dari uraian diatas maka faktor-faktor 

ekstern  strategis yang perlu 
diperhatikan adalah : 
1) Segera melakukan serah-teima 

SISMIOP dll.; 
2) Membuat perjanjian kerja sama (MOU) 

dengan Bank Jabar Banten untuk 
menjadi bank  penerima setoran PBB 
dari wajib pajak. 

3) Membuat perjanjian kerja sama (MOU) 
dengan DJP dalam hal ini Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk 
pelatihan dan bimbingan teknis. 

4) Menyiapkan program pembinaan 
untuk para wajib pajak yang kurang 
taat membayar pajak. 
 
Kekuatan (strengths) terdiri dari 4 

(faktor), yaitu: 
a.  Budaya kerja yang baik: karyawan 

Disyanjak mulai tingkat pimpinan 
sampai dengan tingkat terendah 
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mempunyai budaya kerja yang sangat 
baik, hal ini terlihat dari disiplin, 
semangat dan kompak dalam 
melaksanakan tugas. Diberi bobot 
0,25 dan rating 4 (sangat penting), 
sehingga bobot x rating = 0,25 x 4 = 
1,00. 

b. Dibidang keuangan untuk membiayai 
persiapan pengalihan ini, Disyanjak 
mendapat dukungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Bandung, diberi bobot 
0,25 dan rating 4, sehingga bobot x 
rating = 0,25 x 4 = 1,00. 

c. Setiap aparatur Pemkot Bandung 
terutama karyawan Disyanjak 
mempunyai motivasi yang tinggi 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). PBB merupakan salah 
satu penyumbang Pendapatan  Asli 
Daeah. Diberi bobot 0,15 dan rating 
3, sehingga bobot x rating = 0,15 x 3 
= 0,45. 

d. Disyanjak memiliki kompetensi untuk 
melaksanakan pemungutan PBB, 
karena sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya dan tidak ada 
 pesaing. Diberi bobot 0,20 dan 
rating 3, sehingga bobot x nilai = 
0,20 x 3 = 0,60.  

 
Kelemahan (Weaknesses) terdiri dari 4 

(empat) faktor, yaitu: 
a. Sarana dan prasarana berupa 

gedung/ruangan, peralatan mebeler, 
komputer dll. untuk pengelolaan PBB  
belum siap. Diberi bobot 0,04 dan 
rating 2, sehingga bobot x rating = 
0,04 x 2= 0,08. 

b. Kekurangan jumlah pegawai, karena 
yang diperlukan sebanyak 10 orang, 
sedangkan pegawai yang khusus 
menangani PBB belum ada. Selain itu 
belum ada pegawai yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai. Diberi bobot 0,05 dan 
rating 2, sehingga bobot x rating = 
0,05 x 2 = 0,10.. 

c. Susunan organisasi dan tata kerja 
yang belum siap unuk mengelola 
 pemungutan PBB, diberi bobot 
0,03 dan rating 1, sehingga bobot x 
rating = 0,03 x 1 = 0,03.  

d. Peraturan  (Perda, Perwal dan  SOP) 
belum siap, sehingga belum ada 
payung hukum untuk mengelola 
pemungutan PBB. Diberi bobot 0,03 
dan rating 1, maka bobot x rating = 
0,03 x 1 = 0,03.  

 
Dari uraian diatas maka faktor-faktor 

intern strategis yang perlu diperhatikan 
dan diatas adalah: 
(1) Kekurangan sarana dan prasarana 

harus segera diatasi, dengan cara 
memanfaatkan sarana dan prasarana 
yang ada; 

(2) Kekurangan pegawai, baik jumlah 
maupun kualitas dapat diatasi dengan 
cara menunjuk para pegawai yang 
diikutsertakan dalam pelatihan dan 
bimbingan teknis yang 
diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan 
Kemendagri. 

(3) Segera disiapkan SOTK agar dapat 
mengelola pemungutan PBB 

(4) Segera disiapkan Peraturan berupa 
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 
dan  Standard Operating Procedure 
(SOP) agar ada payung hukum untuk 
mengelola pemungutan PBB. 

 Sehubungan dengan persiapan 
tersebut, Pemerintah Daerah dapat 
mengadopsi beberapa hal yang 
dimiliki dan telah dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat (DJP) sebagai 
berikut: 
a) Sistem administrasi PBB 

(pendataan, penilaian, penetapan, 
pengadministrasian, 
pemungutan/penagihan dan 
pelayanan), 

b) Kebijakan/peraturan dan SOP 
pelayanan, 

c) Peningkatan keahlian Sumber Daya 
Manusia (Aparatur) melalui 
pelatihan, 

d) Sistem manajemen informasi objek 
pajak. 
 

Setelah dilakukan analisis terhadap 
faktor strategis ekstern dan faktor 
strategis intern, maka langkah 
selanjutnya  adalah membuat Matriks 
SWOT, untuk menetapkan langkah 
kebijakan strategpis mengatasi masalah 
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dalam persiapan pengalihan PBB dari 
pusat ke daerah. 

Kebijakan strategis yang paling baik 
dilakukan pada persiapan pengalihan 
pemungutan PBB adalah yang berdasar 
srategi SO (Strengths dan Opportunities), 
yaitu dengan keuatan inten berupa 
modal budaya kerja yang baik, adanya 
dukungan APBD, dan memiliki motivasi 
serta kompetensi, menangkap dan 
memanfaatkan peluang dari ekstern 
berupa dukungan SISMIOP,Kerja sama 
dengan BJB,  mendayagunakan WPyang 
bijak, menunjuk pegawai untuk pelatihan 
dan bimbingan teknis. 
 

2.  Tahap Pelaksanaan Pengalihan 
Pada prinsipnya proses pengalihan 

pengelolaan PBB kepada seluruh 
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus 
terlaksana paling lambat tanggal 31 
Desember 2013, artinya terhitung 
tanggal 1 Januari 2014 seluruh 
Kabupaten/Kota di Indonesia sudah 
mengelola PBB secara mandiri. 

Dalam pelaksanaan pengalihan ini, 
Kota Bandung tahap persiapannya lebih 
lama  dibandingkan dengan Kota 
Surabaya tanggal 1 Januari 201 dst.1 dan 
17 Kabupaten/Kota lainnya tanggal 1 
Januari 2012, sedangkan Kota Bandung 
bersama 104 Kabupaten/Kota lainnya, 
baru terlaksana pada tanggal 1 Januari 
2013. 

Pihak-pihak yang berperan dalam 
pelaksanaan pengalihan PBB seperti 
tercantum pada Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 395 Tahun 2010 adalah 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. 
Tugas dan tanggung jawab masing-
masing pihak dijabarkan sebagai berikut: 
a. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK) 

Tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah Pusat dipikul bersama 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan 
bertanggung jawab dalam 
memberikan Pemerintah Daerah hasil 
kompilasi berupa: 
1)  Peraturan Pelaksanaan PBB 

2)  Standard Operating Procedure 
(SOP) terkait PBB 

3) Struktur, tugas, dan fungsi 
organisasi Direktorat Jenderal 
Pajakterkait pemungutan PBB 

4) Data piutang PBB beserta data 
pendukungnya, 

5)  SK Menkeu mengenai Nilai Jual 
Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
yang berlaku dalam kurun waktu 
10 tahun sebelumtahun 
pengalihan, 

6) Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta 
Blok, dan Peta Zona Nilai 

Tanah dalam bentuk softcopy. 
7) Salinan basis data PBB sebelum 

Tahun Pengalihan, 
8) Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB 

beserta source code-nya.  
b. Terkait dengan tugas dan tanggung 

jawab DJP tersebut, DJP telah 
melakukan langkah-langkah seba)gai 

berikut: 
1)  menyampaikan salinan Peraturan 

PBB 
2) menyampaikan Standard Operating 

Procedures Pengelolaan PBB. 
3)  menyampaikan Struktur, Tugas dan 

Fungsi Pengelolaan PBB. 
4)  menyampaikan Data Tunggakan 

PBB 
5) menyampaikan Data NJOP, 

NJOPTKP, NPOPTKP, Peta, SISMIOP 
6)  Aplikasi SISMIOP dan sourcecode 
7) sosialisasi ke Stakeholder (Wajib 

Pajak, Kantor Pertanahan, Kantor 
Lelang, Bank, Pemerintah Daerah) 

8) asistensi ke Pemerintah Daerah 
c.  Tugas dan tanggung jawab DJPK 

adalah: 
1) menggandakan hasil kompilasi 

tersebut untuk kemudian 
diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah, 

2) melakukan pemantauan dan 
pembinaan pelaksanaan 
pengalihan  kewenangan 
pemungutan PBB ke Pemerintah 
Daerah. 

d.  Kementerian Dalam Negeri 
 Tugas dan tanggung jawab 

Kementerian Dalam Negeri 
dilaksanakan bersama oleh 
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Sekretariat Jenderal, Direktorat 
Jenderal Keuangan Daerah, dan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 
Dalam Negeri. Tugas dan tanggung 
jawab tersebut dilakukan dalam 
bentuk: 
1) penyiapan pedoman struktur 

organisasi dan tata kerja 
pemerintah daerah, 

2) pemberian bimbingan, konsultasi, 
pendidikan dan pelatihan teknis, 
dan 

3) pelaksanaan supervisi dalam 
rangka pengalihan kewenangan 
pemungutan PBB. 
 

Kemudian, agar terciptanya 
kelancaran dalam pengelolaan PBB 
pemerintah kabupaten/kota harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan 

konsistensi, kesinambungan dan 
keseimbangan antar wilayah 

2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak 
menimbulkan gejolak di masyarakat 

3. Menjaga kualitas pelayanan kepada 
WP, dan 

4. Akurasi data subjek dan objek pajak 
dalam SPPT tetap terjaga 

 
Serah terima tugas pengelolaan 

pemungutan PBB dilaksanakan pada hari 
Selasa tanggal 2 Januari 2013 
dituangkan dalam Berita Acara Nomor 
25/BA/Disyanjak/2013 tanggal 2 Januari 
2013 ditanda-tangani oleh Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Barat I  sebagai fihak ke-I dan 
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung sebagai fihak ke-2 disaksikan 
oleh Walikota Bandung, para Kepala 
Dinas Pemerintah Kota Bandung, para 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
di 5 (lima) wilayah Kota Bandung. 

Langkah strategis yang dilakukan 
pada saat pengalihan, adalah : 
1)  Mengecek jenis dan jumlah seluruh 

barang yang diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat ( DJP, DIPK, 
Kemendagri, Kanwil DJP dan KPP 
Pratama Bandung) kepada Disyanjak 
Kota Bandung. 

2) Mengklasifikasi data yang diterima 
dari Pemerintah Pusat.  

3) Mengecek kualitas, isi materi, basis 
data (data base) kebenaran sistem 
aplikasi dll. 

 
Dari hasil penelitian diperoleh hasil 

bahwa : 
1) Barang yang diterima Disyanjak Kota 

Bandung adalah sebanyak 3 (tiga) 
jenis, yaitu dokumen, sistem aplikasi, 
dan file data dengan rincian sebagai 
berikut: 
a)  Dokumen terdiri dari: 

- Peraturan Pelaksanaan PBB 
-  Standard Operating 

Procedure (SOP) terkait PBB 
-  Struktur, tugas, dan 

fungsi organisasi Direktorat 
Jenderal Pajak terkait 
pemungutan PBB 

- SK Menkeu mengenai Nilai Jual 
Objek Tidak Kena Pajak 

 (NJOPTKP) yang  berlaku dalam 
kurun waktu 10 tahun sebelum 
tahun pengalihan. 

b) Sistem aplikasi terdiri dari : 
-  Sistem Aplikasi terkait PBB 

beserta source code-nya. 
-  Sistem Aplikasi SISMIOP dan 

sourcecode-nya 
- Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta 

Blok, dan Peta Zona Nilai    Tanah 
dalam bentuk softcopy-nya 

c) File data yang terdiri dari : 
- Basis data PBB sebelum Tahun 

Pengalihan,  
- Data piutang/tunggakan PBB 

beserta data pendukungnya, 
- Data NJOP, NJOPTKP, NPOPTKP. 

2) Hasil penelitian terhadap isi materi 
dan kualitas barang yang diterima 
adalah sebagai berikut : 
a) Dokumen berupa Peraturan 

Pelaksanaan PBB Standard 
 Operating Procedure (SOP) terkait 
PBB, Struktur, tugas, dan 
 fungsi organisasi dapat dijadikan 
acuan untuk menerbitkan 
 Peraturan Walikota sesuai 
kebutuhan Disyanjak Kota 
Bandung. 
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b) Sistem Aplikasi dapat 

dipergunakan dalam pengelolaan 
pemungutan PBB selanjutnya. 

c) Basis data banyak yang tidak valid 
dibanding dengan keadaan 
 wajib pajak yang 
sebenarnya. Dari 520.000 wajib 
pajak, hanya 60% saja yang valid, 
berarti masih ada 208.000 data WP 
yang harus di-update. 

d) Data piutang/tunggakan macet 
sebesar Rp 500,- milyar merupakan 
masalah yang cukup berat, 
demikian juga NJOP perlu 
peninjauan. 
 
Untuk mengatasi masalah tersebut, 

maka dlambil langkah-langkah strategis 
sebagai berikut: 
1) Untuk mengatasi masalah SOTK, telah 

diterbitkan: 
-  Peraturan Walikota Bandung Nomor 

288 Tahun 2012 yang telah diubah 
dengan Peraturan Walikota 
Bandung Nomor 294 Tahun 2013 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

-  Peraturan Walikota Bandung Nomor 
887 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 
Teknis dan Tata Cara Pemungutan 
Pajak Bumi Dan Bangunan. 

-  Peraturan Walikota Bandung Nomor 
309 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota 
Bandung Tentang  Petunjuk Teknis 
dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Bumi Dan Bangunan. 

2) Bekerjasama dengan petugas Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama  Bandung 
dalam hal operasional sistem aplikasi 
pemungutan PBB. 

3) Klarifikasi ke KPP Pratama Bandung 
tentang basis data wajib pajak 
 tidak valid yang dalam lingkup 
Disyanjak Kota Bandung  

 Klarifikasi jumlah piutang/tunggakan 
pajak baik jumlah wajib pajaknya 
maupun nilai rupiahnya. 

4) NJOP TKP dinaikkan yang semula Rp 
8.000.000,- menjadi Rp 25.000.000,- 
berdasarkan Peraturan Walikota 
Bandung Nomor 309 tahun 2013. 

5) Untuk peralatan (perangkat keras) 
berupa:  
 High Speed Printer   

 Scanner dan Plotter 

 Komputer dan Printer,  
 Distometer  
 Theodolit 
 File Storage 

 
Tidak ada penyerahan dari Pemerintah 

Pusat, makai dlakukan pengadaan 
barang dengan menggunakan dana APBD 
Pemkot Bandung tahun 2012. 
 

3.  Tahap setelah pengalihan 
Tahap setelah pengalihan artinya 

pengelolaan pemungutan PBB 
sepenuhnya ada di tangan Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung, yaitu 
mulai tangga 1 Januari 2013.Tahap ini 
adalah tahap paling krusial dan 
menentukan keberhasilan pemungutan 
pajak yang sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Bandung. Dengan kata lain mulai 
saat iini kedepan adalah tahapan 
implementasi kebijakan untuk menjamin 
keberhasilan pemungutan PBB, karena 
akan sangat berarti bagi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah dan pada 
gilirannya akan mendukung penguatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Bandung. 

Oleh karena itu penulis kemukakan 

dilaksanakan dengan baik, maka 
pendapatan asli daerah akan meningkat 
dan menunjang penguatan APBD Kota 

 
Hipotesis ini  berfungsi sebagai alat 

untuk verifikasi data, bukan untuk 
mengujinya. Jadi hipotesis ini adalah 
jawaban sementara dari masalah. 

Untuk melaksanakan tugas berat 
tersebut Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung mempunyai Visi, Misi dan 
Motto. 

Visi:  
 Profesional dalam pengelolaan Pajak 

Daerah; 
 Prima dalam pelaksanaan menuju 

Kota Jasa yang bermartabat (Bersih, 
Makmur, Taat dan Bersahabat); 
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Misi: 

 Menjadikan Pajak sebagai sumber 
utama Pendapatan Daerah; 

 Meningkatkan Sistem Pengelolaan 
Pajak secara transparan  dan 
akuntabel. 
 
Motto: Kuingin Kau Tersenyum Puas. 

artinya bahwa seluruh pegawai Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan 
semangat dan disiplin tinggi meberikan 
pelayanan kepada masyarakat (wajib 
pajak) sehingga setiap orang yang 
berurusan dengan Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Bandung selalu tersenyum puas 
karena dilayani dengan baik dan 
memuaskan. 

Hal ini sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Sedarmayanti 
(2010:250), bahwa strategi pelayanan 
prima yang mengacu kepada 
kepuasan/keinginan pelanggan dapat 
ditempuh melalui Implementasi visi misi 
pelayanan pada semua tingkat yang 
terkait dengan pelaksanaan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Untuk menjalankan Visi dan Misi 
tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung didukung oleh sumber daya 
sebagai beikut : 
1) Sumber daya manusia (Pegawai). 
a) Terdapat 5 (lima) orang pegawai yang 

ditugaskan sebagai Koordinator 
Wilayah Bandung Barat, Bandung 
Timur, Bandung Tengah, Bandung 
Utara, dan Bandung Selatan. Korwil 
bukan jabatan struktural, tetapi cukup 
penting untuk meningkatkan 
komunikasi dengan wajib pajak, 
misalnya dalam mendistribusikan 
SPPT melalui aparat kewilayahan. 

b) Ada 2 (dua) orang pegawai yang 
pangkatnya sudah Penata Tk. I (Gol. 
III/d) tetapi masih pelaksana, apabila 
memenuhi syarat-syarat 
kepegawaiannya perlu diusulkan 
untuk menduduki jabatan Kepala 
Seksi pada Disyanjak atau di Dinas 
lain di Kota Bandung. 

c) Melihat kenyataan bahwa beban 
volume kerja yang sangat besar, maka 
perlu tambahan pegawai : 10 orang. 

d) Pengamatan terhadap absensi 
pegawai diketahui bahwa tingkat 
kehadiran pegawai sangat baik. 
Dalam satu bulan pegawai yang tidak 
masuk hanya satu atau dua orang saja 
dengan keterangan sakit atau izin. 
Sedangkan pegawai yang keluar 
kantor pada jam kerja karena 
keperluan yang mendesak sudah 
seizin atasannya. 

  
Peraturan lain, misalnya apel pagi di 

Balai Kota Jl. Wastukancana no.2, 
ketentuan berpakain Linmas, Rabu 
nyunda, pakaian batik dan pakaian olah 
raga ditaati dengan baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 
pada Bidang Pajak Penetapan Disyanjak 
Kota Bandung mempunyai budaya kerja 
yang baik, kompak, berdisiplin dan 
mempunyai semangat yang tinggi.Semua 
itu adalah hasil koordinasi dan 
pembinaan secara tepat, cepat, dan baik 
dari pimpinan dalam mengambil 
keputusan. 

Kenyataan ini sesuai dengan yang 
dikemukakan Sedarmayanti (2010:377), 

pengukuran kinerja, kepemimpinan 
merupakan aspek kemampuan 
manajerial dan seni dalam memberikan 
pengaruh kepada orang lain untuk 
mengkoordinasikan pekerjaan secara 
tepat dan cepat, termasuk pengambilan 
keputusan dan penentuan  
2) Sarana dan Perlengkapan. 
a)  Gedung kantor/Ruangan: 

Tempat Pelayanan PBB Disyanjak Kota 
Bandung terletak di kompleks Badan 
Pelayanan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, 
menempati gedung/ruangan berukuran 
12 m x 30 m = 360 M2 dan disekat 
menjadi 14 ruangan. 

Penggunaannya adalah untukruang 
kerja Kepala Bidang Pajak Penetapan, 3 
ruang Kepala Seksi, Ruang rapat, Front 

Office, ruang Korwil, Loket Bank Jabar 
Banten dll. 

Menurut pengamatan penulis, 
ruangan-ruangan tersebut terasa sangat 
sempit dan berdesakan, ruang untuk 
penyimpanan berkas tidak tersedia, 
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sehingga berkas terpaksa disimpan di 
ruang rapat, di atas lemari dll. 

Menurut penjelasan Kepala Bidang 
Pajak Penetapan selaku 
penanggungjawab pelayanan PBB, 
kekurangan sarana ruang kerja berupa 
ruang penyimpanan berkas aktif dan 
ruang penyimpanan berkas aktif dan 
ruang informasi merupakan masalah 
yang harus segera diatasi. 
b)  Kendaraan Dinas 

Bidang Pajak Penagihan mendapat 
fasilitas: 

 Kendaraan roda 4 =  2 Unit 
 Kendaraan roda 2 = 40 Unit 

c) Mebeler. 
Peralatan kelompok mebeler terdiri 

dari: 
 Meja Kepala Bidang       =   1 
 Meja Kepala Seksi =    3 
 Meja pelaksana =   59 
 Meja Informasi = 1 
 Meja front office = 1 (panjang) 
 Kursi Kepala Bidang = 1 
 Kursi Kepala Sesksi =   3 
 Kursi Pelaksana = 59 
 Kursi tamu = 54 
 Lemari = 6 
 Filing Cabinet =  6 
 Sofa =  1 

d)  Peralatan perangkat keras. 
Perangkat keras terdiri dari: 
 High Speed Printer = 4 

 Scanner dan Plotter =  1 

 Komputer PC Manual =  2   
 Komputer Sistem PBB = 13 
 Global Posistioning      = 1 
 Distometer = 1 
 Theodolit = 1 
 File Storage = 1 

Sudah lengkap hasil pengadaan 
dengan dana APBD tahun 2012. 

e) Peralatan teknologi informasi 
(software) 
Sistem aplikasi terdiri dari : 
- Sistem Aplikasi terkait PBB beserta 

source code-nya. 
- Sistem Aplikasi SISMIOP dan source 

code-nya 
f) Lain-lain 

 Papan pengumuman 
 Petunjuk alur proses layanan  

 Gambar Presiden, Wakil Presiden,  
dan Jam dinding  

 
Setiap ruangan dibuat Daftar 

Inventaris Ruangan (DIR) dan isinya 
sesuai barang-barang yang ada di 
ruangan yang bersangkutan. Hal ini 
menunjukkan bahwa penatausahaan 
barang milik/kekayaan negara/daerah  
terlaksana dengan baik. 
3)  Keuangan 

Tersedia dalam APBD dan DA-SKPD 
untuk Disyanjak Kota Bandung 
 

4.  Implementasi Kebijakan strategis 
Pemungutan PBB 

Tindak lanjut setelah tahap 
pengalihan pengelolaan pemungutan PBB 
adalah implementasi kebijakan strategis 
untuk menjamin agar tugas pemungutan 
PBB dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. 

Berikut ini penulis uraikan beberapa 
pengertian yang berkaitan  dengan 
pemungutan PBB, yang dikutip dari Buku 
Panduan  Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan 
 Pajak Kota Bandung tahun 2013. 

a. Aturan/ Dasar Hukum PBB. 
1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 
15 September 2009. 

2) Peraturan Daerah kota Bandung 
Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah tanggal 30 Desember 2011. 

3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 
309 tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Walikota Bandung 
nomor 887 tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan tanggal 28 Desember 
2012. 

 
b. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan 

Bangunan 
1) Pengertian 

Pajak Bumi dan Bangunan yang 
selanjutnya disebut PBB adalah pajak 
atas Bumi dan/atau Bangunan sektor 
perkotaan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
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pribadi atau badan kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan.  
2) Objek Pajak 

Objek Pajak PBB adalah "Bumi dan 
Bangunan": 

Bumi: Permukaan Bumi yang meliputi 
tanah dan perairan pedalaman serta laut 
wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan: Konstrusi Teknik yang 
ditanam atau diletakkan secara tetap. 
Contoh: jalan lingkungan yang terletak 
dalam satu kompleks bangunan seperti 
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang 
merupakan suatu kesatuan dengan 
kompleks bangunan tersebut, jalan tol, 
kolam renang, pagar mewah, tempat 
olahraga, galangan kapal, dermaga, 
taman mewah, tempat 
penampungan/kilang minyak, air dan 
gas, pipa minyak, dan menara. 
 
3) Objek Pbb Yang Tidak Dikenakan PBB 
a) digunakan oleh Pemerintah dan 

Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b) digunakan semata-mata untuk 
melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan nasional, 
yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan; 

c) digunakan untuk kuburan, 
peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 

d) merupakan hutan lindung, hutan 
suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah negara 
yang belum dibebani suatu hak; 

e) digunakan oleh perwakilan diplomatik 
dan konsulat brdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; dan 

f) digunakan oleh badan atau 
perwakilan lembaga internasional 
yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
4) Subjek Pajak DanWajib Pajak 
a) Subyek pajak adalah orang pribadi 

atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

b) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
Badan yang secara nyata mempunyai 
suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai 
ketentuan perundang- undangan 
perpajakan daerah. 

 
5) Cara Mendaftarkan Objek PBB 

Orang atau badan yang menjadi 
subjek pajak harus mendaftarkan Objek 
Pajaknya ke Kantor Dinas Pelayanan 
Pajak Kota Bandung dengan 
menggunakan Formulir Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak yang 
tersedia gratis di Kantor Dinas Pelayanan 
Pajak Kota Bandung. 

 
6) Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah NJOP. 

a. Besarnya N]OP ditetapkan setiap 3 
(tiga) tahun, kecuali untuk objek 
pajak tertentu dapat ditetapkan 
setiap. t a h u n  sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. 

b. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan 
oleh Walikota berdasarkan 
Klasifikasi Objek Pajak. 
 

7) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak (NJOTKP) 

 
NJOPTKP adalah batas NJOP atas 

bumi/atau bangunan yang tidak kena 
pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

 
8) Tarif PBB 

a. Sebesar 0,1% (nol koma satu 
persen) untuk objek p a j a k  
d e n g a n  N J O P  s a m p a i  
d e n g a n  
Rp.1.000.000.000,00 (satu 
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milyar rupiah). 

b. Sebesar 0,2% (nol koma dua 
persen) untuk objek pajak 
dengan 

c.  NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 
 

8) Rumus Penghitungan PBB 

a. 0,1% X (NJOP - NJOPTKP) 
untuk NJOP sampai dengan 
Rp.1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

b. 0,2 % X (NJOP - NJOPTKP) 
untuk NJOP diatas 
Rp.1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

 
9) Tempat Pembayaran PBB 

Wajib Pajak yang telah menerima 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) dari Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung harus melunasinya tepat 
waktu pada tempat tempat pembayaran 
yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu di 
loket-loket Cabang Bank Jabar Banten, 
Cabang pembantu BJB, warung BJB dan 
loket kas BJB Phusus untuk pembayaran 
PBB yang ada di Tempat Pelayanan PBB, 
atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Walikota. 
 
10) SaatYang 

MenentukanPajakTerhutang 
Saat menentukan pajak terhutang 

atau belum dibayar adalah keadaan 
Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. 
Dengan demikian segala mutasi atau 
perubahan atas Objek Pajak yang terjadi 
setelah tanggal 1 Januari akan  
dikenakan pajak pada tahun berikutnya. 

 
11) Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
yang selanjutnya disingkat SPOP adalah 
surat yang digunakan oleh wajib pajak 
untuk melaporkan data subjek dan 
objek PBB sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

 
12) Hak Wajib Pajak  
a) Memperoleh formulir SPOP secara 

gratis pada Kantor Dinas Pelayanan 

Pajak Kota Bandung. 
b) Memperoleh penjelasan, keterangan 

tentang tata cara pengisian maupun 
penyampaian kembali SPOP pada 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

c) Memperoleh tanda terima 
pengembalian SPOP dari Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

d) Memperbaiki/mengisi ulang SPOP 
apabila terjadi kesalahan dalam 
pengisian dengan melampirkan foto 
copy bukti yang sah (Sertifikat Tanah, 
alcta jual beli tanah, dan lain - lain. 

e) Menunjuk orang/pihak lain selain 
pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung dengan surat kuasa khusus 
bermaterei, sebagai kuasa wajib pajak 
untuk mengisi dan menandatangani 
SPOP 

f) Mengajukan permohonan tertulis 
mengenai penundaan penyampaian 
SPOP sebelum batas waktu dilampaui 
dengan menyebutkan alasan-alasan 
yang sah. 
 

13) Kewajiban Wajib Pajak 

a. Mendaftarkan Objek Pajak dengan 
cara mengisi SPOP. 

b. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan 
lengkap: 

1) jelas berarti dapat dibaca sehingga 
tidak menimbulkan salah tafsir; 

2) Benar berarti data yang diisi sesuai 
dengan keadaanyang 
 sebenarnya; 

3) Lengkap berarti terisi semua dan 
ditandatangani serta dilampiri  

 surat kuasa bagi yang dikuasakan. 

c. Menyampaikan kembali SPOP yang 
telah diisi Wajib Pajak Ke Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung 
selambat-lambatnya 3© hari setelah 
formulirSPOP diterima. 

d. Melaporkan perubahan data Objek 
Pajak/Wajib Pajak ke Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Bandung 
dengan cara mengisi S P O P  
s e b a g a i  perbaikan/pembetulan 
SPOP sebelumnya. 

 
14) Sanksi 
a. Dalam hal Wajib Pajak tidak 

menyampaikan k e m b a l i  S P O P  
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p a d a  w a k t u n y a ,  W a l i k o t a  
menerbitkan Surat Teguran yang 
berisikan perintah kepada wajib pajak 
untuk segera menyampaikan SPOP. 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain ternyata jumlah pajak 
yang terutang lebih besar daripada 
jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOPyangdisampaikan 
oleh wajib pajak. 

 
15) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT) DanTata CaraPembayaran 
Pajak Bumi Dan Bangunan 

a. Pengertian 
 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya PBB yang 
terutang kepada wajib pajak. 

b. Hak Wajib Pajak  
1)  Menerima SPPT PBB setiap tahun 

pajak, setelah menyerahkan SPOP.
  

2) Mendapatkan penjelasan berkaitan 
dengan ketetapan PBB 

3) Mengajukan keberatan dan/atau 
pengurangan 

4) Mendapatkan Tanda Bukti 
Pembayaran PBB dari Bank atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh 
Walikota Bandungyang tercantum 
pada SPPT. 

c.  Kewajjban Wajib Pajak 
1) Mengisi Surat 

Pemberitahuan.Objek Pajak (SPOP) 
dengan lengkap, benar dan jelas 
dan menyampaikan ke Dinas 
 Pelayanan Pajak Kota 
Bandung. 

2) Menandatangani bukti tanda terima 
SPPT dan mengirimkanny 

 kembali ke Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Bandung.  

3) Melunasi PBB melalui Bank atau 
tempat lainyang ditunjuk oleh 
Walikota Bandung. 

d.  Cara Mendapatkan Sppt 
1) Meng)ambil sendiri di Kantor Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung atau 
Kantor Kelurahan. 

2) Dalam rangka pelayanan, SPPT 
dapat diantar oleh aparat 

Kelurahan. 
 

16) Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi 
Dan Bangunan 

a) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT 
harus dilunasi paling lambat 6 bulan 
sejak diterimanya SPPT oleh wajib 
pajak. 

b) Pajak yang terutang berdasarkan 
SKPD harus dilunasi dalam janglca 
waktu paling lama 15 hari kerja sejak 
diterimanya SKPD oleh wajib pajak. 

c) Dalam hal tanggal jatuh tempo 
pembayaran atau penyetoran pajak 
bertepatan dengan hari libur 
termasuk hari Sabtu atau hari libur 
Nasional, pembayaran atau 
penyetoran pajak dapat dilakukan 
pada hari kerja berikutnya. 

d) Hari libur Nasional termasuk hari 
yang diliburkan untuk 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintahdancuti bersama secara 
nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

e) Dalam hal pembayaran jatuh tempo 
pada hari kerja, khusus untuk 
pembayaran melalui Jaringan 
Elektronik Bank, pembayaran harus 
dilakukan sampai jam 24.00 WIB 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Walikota Bandung. 

f) Pembayaran yang dilakukan melewati 
waktu dikenakan denda sebesar 2% 
setiap bulan. 

g) Pembayaran pajak harus dilakukan 
dengan menggunakan SSPD PBB / 
bukti lainyang sah. 

h) Kepada Wajib Pajak diberikan bukti 
pembayaran SSPD PBB / bukti lain 
yang sah sebagai bukti telah melunasi 
pembayaran PBB dari Bank atau 
tempat lainyang ditunjuk oleh 
Walikota Bandung. 

i) SSPD PBB / bukti lain yang sah 
berfungsi sebagai bukti pembayaran 
 yang sah apabila telah 
mendapatkan validasi. 

j) Pembayaran pajak dilakukan di Bank 
atau tempat yang ditunjuk oleh 
Walikota. 

k) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro 
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Bilyet Bank, baru dianggap sah 
apabila telah dilakukan kliring. 

l) Pembayaran pajak dapat dilakukan 
dengan melalui jaringan kantor bank 
dan jaringan elektronik bank. 

m) Pembayaran yang dilakukan melalui 
jaringan elektronik bank dianggap 
sah apabila wajib pajak telah 
menerima bukti pembayaran pajak 
daerah/bukti pembayaran ATM. 

n) Pengawasan terhadap tempat 
pembayaran, tempat pembayaran 
Elektronik, Bank dalam rangka 
pengelolaan penerimaan PBB 
dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Bandung. 

o) Tempat p e m b a y a r a n  y a n g  
t e l a h  d i t u n j u k  melaporkan 
kepada Walikota Bandung melalui 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

 
17) Pengurangan Pajak Bumi Dan 

Bangunan 

a. Walikota Bandung dapat 
memberikan penguranganatau 
pembebasan pajak, dalam hal: 

1)  Objek pajak yang dimiliki, dikuasai 
dan/atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak pensiunan PNS, TNI/Polri 
sebesar 15% dari pajak terhutang; 

2)  Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai 
dan/atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak orang pribadi veteran pejuang 
kemerdekaan dan veteran pembela 
kemerdekaan, termasuk 
janda/dudanya sebesar 75% dari 
pajak terhutang; 

3)  Objek pajak yang dimiliki, dikuasai 
dan/atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak orang pribadi tokoh pejuang 
sosial sebesar 50% dari pajak 
terhutang; 

4) Objek pajak yang mempunyai fungsi 
pelestarian lingkungan sebesar 50% 
dari pajak terhutang; 

5) Objek pajak Bangunan yang termasuk 
cagar budaya sebesar 25% dari pajak 
terhutang; 

6) Objek pajak yang terkena bencana 
alam seperti gempa bumi, tanah 
longsor, gunung meletus. dan 
sebagainya serta sebab-sebab lain 
yang luar biasa seperti kebakaran 

yang mengakibatkan objek pajak 
tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib 
pajak sebesar 100% dari pajak 
terhutang; 

7) Wajib pajak badan yang mengalami 
kerugian dan kesulitan likuiditas pada 
tahun sebelumnya sehingga tidak 
dapat memenuhi kewajiban 
dibuktikan dengan laporan keuangan 
yang telah di audit oleh akuntan 
publik sebesar 10% dari pajak 
terhutang. 

8) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai 
dan/atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak yang berbadan hukum yang 
mengupayakan kantong plastik atau 
kantong alternatif lain yang ramah 
lingkungan dan/atau mengurangi 
penyediaan kantong plastik sebesar 
25%. 

b. Dalam hal wajib pajak orang pribadi 
memiliki, menguasai dan/atau 
memanfaatkan lebih dari satu objek 
pajak, pengurangan atau 
pembebasan hanya diberikan 
terhadap objek pajak yang terletak 
di wilayah Kota Bandung yang 
menjadi tempat tinggal wajib pajak. 
 

18) Cara Pengajuan Permohonan 

a. Permohonan pengurangan diajukan 
secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia kepada walikota. 

b. Permohonan pengurangan diajukan: 
1) Selambat-lambatnya 3 bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT;  
2) Selambat-lambatnya 15 hari sejak 

tanggal diterimanya SKPD; 
3) Selambat-lambatnya 15 hari sejak 

tanggal diterimanya SKPD; 
4) Selambat-lambatnya 15 hari sejak 

terjadinya bencana alam atau sebab-
sebab lain yang luar biasa. 

c. Permohonan pengurangan pajak 
sebagaimana diajukan per tahun 
secara perorangan. 

 
19) Bentuk Keputusan 

a. Dalam hal wajib pajak melakukan 
permohonan pengurangan PBB, 
Dinas menunjuk petugas untuk 
melakukan penelitian 
administrasi dan/atau penelitian 
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lapangan serta membuat Uraian 
Penelitian Pengurangan PBB; 

b. Berdasarkan Uraian Penelitian, 
Kepala Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Bandung menerbitkan Surat 
Keputusan Pengurangan PBB. 

c. Keputusan atas permohonan 
pengurangan besarnya PBB yang 
diajukan Wajib Pajak dapat 
berupa: 

1. Mengabulkan 
seluruh 
permohonan; 

2. Mengabulkan 
sebagian, atau; 

3. Menolak. 
 
20)  SURAT KETETAPAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN 
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah pajak yang terutang, kepada 
Wajib Pajak. SKP diterbitkan apabila 

a. Surat Pemberitahuan 
Objelc Pajak (SPOP): 

1) Tidak diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap serta tidak ditandatangani 
oleh WP. 

2) Tidak disampaikan kembali dalam 
jangka waktu 30 hari dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran. 

b. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau 
keterangan lain 
ternyata jumlah pajak 
yang terhutang lebih 
besar dari jumlah 
pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP 
yang disampaikan 
oleh WP. 

 
21) Batas Waktu Pelunasan SKP 

SKP harus dilunasi dalam jangka 
waktu 15 (Lima Belas) Hari Kerja sejak 
SKP diterima oleh WP. 

Atas SKP dapat diajukan 
keberatan/pengurangan. 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 
Pajak Bumi Dan Bangunan. 

a. Pengertian 
 Surat Tagihan Pajak Daerah yang 

selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda. 

b. Dasar Penerbitan STPD 
 1) WP tidak melunasi pajak terhutang 

sedangkan saat jatuh tempo 
pembayaran SPPT / SKP telah lewat. 

 2) WP melunasi pajak terhutang 
setelah lewat saat jatuh tempo 
 pembayaran SPPT/SKP tetapi 
denda administrasi tidakdilunasi. 

 
22) Keberatan Atas Pengenaan Pajak 

Bumi Dan Bangunan 
a. Wajib Pajak dapat mengajukan 

keberatan kepada walikota atas suatu: 
1) SPPT; 
2) SKPD; 
3) SKPD KB; 
4) SKPDKBT; 
5) SKPDLB. 
6) STPD 

b. Permohonan keberatan diajukan 
dengan syarat sebagai berikut: 
1) Diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan yang jelas dan 
penghitungan jumlah pajak yang 
terutang; 

2) Surat permohonan ditandatangani 
oleh wajib pajak dan dalam hal 
surat permohonan dikuasakan 
harus dilampiri dengan surat 
kuasa; 

3) Diajukan dalam jangka waktu 
paling lambat 3 bulan sejak 
tanggal diterbitkannya surat 
keputusan dimaksud poin (a). 

 
c. Pengajuan surat keberatan tidak 

menunda kewajiban membayar pajak. 
 
23) Keputusan Keberatan 

a. Dalam jangka waktu 12 bulan 
sejak surat keberatan 
diterima, Walikota 
menerbitkan keputusan atas 
keberatan. 

b. Apabila jangka waktu telah 
lewat Walikota tidak 
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memberikan Keputusan, 
keberatan yang diajukan 
wajib pajak dianggap 
dikabulkan. 

c. Keputusan atas keberatan dapat 
berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya pajak 
 
 

24) Kelebihan Atas Pembayaran Pajak 
Bumi Dan Bangunan 

Kelebihan Pembayaran PBB adalah 
selisih antara Pajak yang dibayar oleh 
Wajib Pajak dengan pajak yang 
terhutang. 
a) Surat Keputusan Keberatan atau Surat 

Keputusan Pembetulan, Pembatalan 
dan Pengurangan Ketetapan, dan 
Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administrasi; 

b) Putusan banding atau putusan 
peninjauan kembali; dan 

c) Kebijakan pemberian pengurangan, 
keringanan, dan/atau pembebasan 
pajak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
25) Tata Cara Pengajuan Permohonan 
a. Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan pengembalian angka 
atas kelebihan pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan kepada Walikota. 

b. Pengembalian kelebihan pembayaraji 
disebabkan adanya kelebihan 
pembayaran karena adanya: 

 1) Surat Keputusan Keberatan atau 
Surat Keputusan Pembetulan, 
Pembatalan dan Pengurangan 
Ketetapan, dan Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administrasi 

 2) Putusan banding atau putusan 
peninjauan kembali;dan 

 3) Kebijakan pemberian 
pengurangan, keringanan, 
dan/atau pembebasan pajak 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Permohonan Wajib Pajak diajukan 
secara tertulis dengan 
mencantumkan: 
1) NOP, Nama, dan Alamat Objek dan 

Wajib Pajak; 

2) Besarnya kelebihan pembayaran 
pajak; 

3) Alasan permintaan pengembalian 
kelebihan pembayaran; dan 

4) Pernyataan Wajib Pajak tentang 
bentuk pengembalian kelebihan 
pajak yang dikehendaki berupa 
Restitusi atau Kompensasi. 

d. Permohonan harus dilampiri dengan: 
1) FotocopyKTP/SIM; 
2) Asli dan Fotocopy SSPD/Tanda 

lunas PBB yang dimintakan 
pengembalian kelebihan 
pembayaran; 

3) Fotocopy lunas PBB 
5tahunsebelumnya; 

4) Dalam hal permohonan diajukan 
oleh kuasa wajib pajak, harus 
dilampiri dengan surat kuasa dan 
fotocopy KTPyang diberi kuasa. 

e. Dokumen asli yang menjadi dasar 
permohonan pengembalian 
Permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak disampaikan 
secara langsungatau melalui 
PosTercatat. 

f. Bulcti penerimaan atau bukti 
pengiriman Pos Tercatat merupakan 
 bukti saat permohonan diterima oleh 
Walikota. 
g. Pengembalian kelebihan pembayaran 
PBB dapat berupa: 

1) Pengembalian dalam bentuk 
pemindahbukuan untuk 
pembayaran PBB tahun berikutnya, 
tunggakan, Objek Pajak yang lain 
dan Utang Pajak Daerah lainnya; 

2) Pengembalian pembayaran tunai. 
 
26) Pendaftaran Dan Pendataan Objek 

Pajak Bumi Dan Bangunan 
Pendaftaran Objek Dan Subjek PBB 

a. Pendaftaran objek PBB baru, 
dilakukan oleh subjek pajak 
atau wajib pajak dengan 
persyaratan sebagai 
berikut: 

1) Mengajukan permohonan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia 
yang ditujukan kepada Walikota 
melalui Dinas; 

2) Mengisi SPOP, termasuk lampiran 
SPOP dengan jelas, 
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benardanlengkap; 

3) Formulir SPOP dan atau LSPOP 
dapat diperoleh di Dinas. 

4) Wajib Pajak yang memiliki NPWP/ 
NPWPD wajib mencantumkan 
NPWP/NPWPD dalam kolomyang 
tersedia dalam SPOP; 

5) Surat permohonan dan SPOP 
termasuk lampiran SPOP 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, ditandatangani oleh 
subjek pajak atau wajib pajak dan 
dalam hal ditandatangani oleh 
kuasa, harus dilampiri dengan 
Surat Kuasa bermaterai; 

6) Surat permohonan dan SPOP 
termasuk lampiran SPOP 
disampaikan kepada Walikota 
melalui Dinas selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diterimanya SPOP oleh subjek 
pajak atau kuasanya; 

b. Surat permohonan dilampiri 
dolcumen pendukung sebagai 
berikut: 
1) Fotocopy KTP atau identitas diri 

lainnya; 
2) Fotocopy bukti 

kepemilikan/penguasaan/ 
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB 
/Girik/ dokumen lainyang sejenis); 

3) Fotocopy Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) bagi yang memiliki 
 bangunan; 
4) Fotocopy NPWP/NPWPD (bagi yang 
memiliki NPWP/NPWPD); 
5) FotocopySSB/SSPD BPHTB; 
6) Surat Keterangan Tanah dari* 
Lurah yang diketahui oleh Camat 
setempat. 

c. Atas pendaftaran objek pajak baru 
Dinas melakukan penelitian 
 administrasi dan/atau penelitian 
lapangan. 
 
27) Pendataan Objek Dan Subjek PBB 

a. Pendataan objek pajakdilakukan 
dengan cara: 

1) Pendataan aktif melalui: 
a) Pembentukan basis data objek 

dan subjek PBB; 
b) Pemeliharaan basis data objek 

dan subjek PBB dengan cara 

pemutakhiran data 
objek/subjek pajak secara aktif 
oleh Dinas di suatu wilayah 
kelurahan; 

c) Pemeliharaan bass data melalui 
penyempurnaan Zona Nilai 
 Tanah /Nilai Indikasi 
Rata-Rata; 

d) Pemeliharaan basis data digital, 
berupa: 
 Pemeliharaan basis data 

digital dilakukan sebagai 
rangkaian dari pemeliharaan 
data objek - subjek PBB; 

 Pemeliharaan basis data 
melalui konversi peta analog 
dalam hal terdapat wilayah 
yang belum memiliki peta 
digital tetapi tersedia peta 
analog; 

 Pemeliharaan basis data 
digital berdasarkan hasil 
koordinasi dengan instansi 
lain dalam bidang perpetaan. 

2) Pendataan pasif dilakukan oleh 
wajib pajak melalui pendaftaran 
objek pajak baru, mutasi, 
pembetulan data dan disampaikan 
kepada Dinas. 

b. Pendataan objek dan subjek PBB 
sebagaimana dimaksud diatas 
dilakukan dengan carapenyampaian 
SPOP, pengidentifikasian objek pajak, 
verifikasi data objek dan subjek 
pajak, pengukuran bidang objek 
pajak, penggambaran peta dan 
pengolahan data grafis oleh Dinas. 

c. Dalam melakukan pendataan dengan 
cara penyampaian SPOP, Dinas dapat 
menyampaikan SPOP dan atau LSPOP 
melalui UPT Pemungutan Pajak di 5 
wilayah. 

d.  Dinas mengelola hasil pendataan 
berupa data numerik dan data grafis 
dalam sebuah sistem informasi. 

e. Dinas dapat bekerjasama dengan 
instansi terkait yang memiliki data 
yang berkaitan dengan objek dan 
atau subjek pajak untuk 
pemutakhiran data PBB. 

 
28)  Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Serangkaian tindakan agar wajib 
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pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan 
penagihan dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, penyanderaan 
dan menjual barang yang telah disita. 
29) Pelaksanaan Penagihan 
a) Apabila setelah lewat waktu 7 hari 

kerja sejak jatuh tempo pembayaran 
wajib pajak tidak melunasi PBB, 
kepada wajib pajak dapat diterbitkan 
surat teguran. 

b) STPD diterbitkan oleh walikota 
apabila wajib pajak tidak 
melaksanakan kewajiban 
sebagaimana ditentulcan dalam surat 
teguran. 

c) Dalam hal wajib pajak tidak 
melaksanakan kewajiban 
sebagaimana ditentukan dalam STPD, 
dilakukan penagihan dengan Surat 
Paksa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

d) Dalam hal pajak yang harus dibayar 
tidak dilunasi dalam jangka waktu 
2x24 jam sejak Surat Paksa 
diberitahukan kepada wajib pajak, 
Walikota menerbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan. 

e) Surat Paksa disampaikan kepada 
wajib pajak oleh Jurusita Pajak 
Daerah. 

f) Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh 
Jurusita Pajak Daerah. 

g) Penagihan pajak dapat dilakukan 
seketika dan sekaligus tanpa 
menunggu  j a tuh  t empo  
pembayaran, apabila: 
1) Wajib Pajak akan meninggalkan 

Indonesia untuk selama-lamanya 
atau berniat untuk itu; 

2) Wajib Pajak memindahkan barang 
yang dimiliki atau dikuasai dalam 
ranglca menghentilcan atau 
mengecilkan kegiatan perusahaan 
atau pekerjaan yang dilakukan di 
Indonesia; 

3) Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib 
Pajak akanmembubarkan  
badan  usahanya  a tau  
menggabungkan usahanya atau 

memekarkan usahanya atau 
memindahtangankan perusahaan 
yang dimiliki atau dikuasainya atau 
melakukan perubahan bentuk 
lainnya; 

4) Badan usaha akan dibubarkan oleh 
negara; dan 

5) Terjadi penyitaan atas barang 
Wajib Pajak oleh p i hak  ketiga 
a tau  terdapat t anda- tanda  
kepailitan. 

 
Pelaksanaan tugas pelayanan PBB 

terdiri tugas rutin dan tugas insidentil. 
 

5. Pelaksanaan Tugas Rutin 
Tugas rutin yang setiap tahun 

harus dilakukan adalah penerbitan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
sebagai awal dari proses pemungutan 
PBB. Langkah-langkah penerbitan SPPT 
untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai 
berikut: 
1. Operator Computer (OC) selesai 

melakukan pemutakhiran data base; 

2. Mencetak SPPT yang pada saat 
berjumlah 521.786 WP; 

3. Pencetakkan selesai akhir bulan 
Februari 2013, SPPT dicetak per 
Wilayah masing-masing terdiri dari 5 
jenis buku. 
-  Buku I berisi SPPT dengan nilai Rp 

0,- s.d. Rp 100.000,- 
-  Buku II berisi SPPT dengan nilai Rp 

101.000,- s.d. Rp 500.000,- 
-  Buku III berisi SPPT dengan nilai Rp 

501.000,- s.d. Rp 1.000.000,- 
-  Buku IV berisi SPPT dengan nilai Rp 

1.000.001,- s.d. Rp 5.000.000,- 
-  Buku V berisi SPPT dengan nilai Rp 

5.000.001,- ke atas. 
4. SPPT ditandatangani oleh Kepala 

Bidang Pajak Penetapan Disyanjak 
 Kota Bandung dan distempel 
Disyanjak, paling lambat akhir Maret; 

5. SPPT dikirim ke Unit Pelayanan Pajak 
(UPP) di 5 wilayah; 

6. Petugas di UPP masing-masing 
wilayah memilah SPPT per-Kecamatan 
 dan per-Kelurahan dan 
menyampaikannya ke Kecamatan dan 
Kelurahan; 
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7. Aparat kelurahan membagikan ke 

masing-masing wajib pajak. 
 Proses penerbitan SPPT sampai 

dengan didistribusikan dan diterima  oleh 
WP dapat digambarkan sebagai berikut: 

Mekanisme pemungutan PBB dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
1)  Sistem pemungutan pajak untuk PBB 

adalah Official Assesment, artinya 
petugas pajak (fiskus) menghitung 
pajak terutang yang harus dibayar 
oleh wajib pajak dan dituangkan ke 
dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT); 

 Isi SPPT antara lain:: 
 Nama wajib pajak dan 

NPWP/NPWPD; 
 Perhitungan pajak terutang; 
 Diterbitkan tanggal 1 April dan 

pembayaran terakhir paling 
lambat 30 September; 

 
 Contoh perhitungan pajak terutang: 
 a) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

tanah/bumi:Rp 400.000.000,- 
 b) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP} 

bangunan:  Rp 350.000.000,-NJOP 
tanah dan bangunan Rp 
750.000.000,- 

 c) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak: Rp   25.000.000,-NJOPTKP 

 d) NJOPKP Rp 725.000.000,- 
 e) Tarif PBB = 0,1% , karena NJOP 

dibawah Rp 1.000.000.000,- ( Satu 
milyar rupiah) 

 f) Pajak terutang = 0,1% x Rp 
725.000.000,- Rp  725.000,-  (Tujuh  
ratus dua puluh lima ribu rupiah) 
 Diterbitkan tanggal 1 April dan 

pembayaran terakhir paling lambat 
30 September; 

 Tempat dan cara pembayaran, 
yaitu di loket atau ATM Bank BJB; 

 Nama dan tandatangan Kepala 
Bidang Pajak Penetapan Disyanjak 
Kota Bandung selaku 
Penangungjawab Pengelolaan PBB 
Kota Bandung. 

  
Menurut Mardiasmo (2009:5), sistem 

pemungutan pajak terdiri dari 3 (jenis, 
yaitu) : 

1) Official Assessment System. 

2)  Self Assessment System. 
3) With Holding System. 

 
Pada kenyataannya implementasi 

sistem tersebut tidak murni sesuai 
dengan pengertian dan ciri-ciri dari 
sistem itu, melainkan hanya melihat 
siapa paling berperan untuk menentukan 
besarnya pajak terutang. Misalnya: 
Besarnya pajak terutang dihitung atau 
ditentukan oleh petugas pajak (fiskus), 
maka disebut Official Assesment System, 
padahal wajib pajak turut berperan 
proses  pemungutan pajaknya. Contoh : 
Sistem pemungutan PBB disebut  Official 
Assesment  System, karena pajak 
terutang ditentukan  oleh fiskus dengan 
penerbitan SPPT. Padahal kalau 
diperhatikan ciri Self Assesment-nya 
lebih banyak yaitu wajib pajak mengisi 
SPOP  (self), melaporkan SPOP (self),  
dan setelah menerima SPPT kemudian 
WP membayar sendiri pajak terutang 
(self).  

Menurut penulis sistem pemungutan 
PBB Self Assesment saja, yaitu dengan 
cara wajib pajak melakukan: 
 Mengisi SPOP sendiri; 
 Menghitung pajak terutang sendiri; 
 Membayar sendiri pajak terutang; 
 Melaporkan SPOP dan bukti 

pembayaran/penyetoran sendiri ke 
Disyanjak; 

 Fiskus hanya meneliti di kantor dan 
meneliti ke lapangan bila diperlukan. 

 
Langkah ini sama dengan yang 

dilakukan wajib pajak penghasilan (PPh), 
dimana fiskus hanya meneliti Surat 
Pemberitahuan Pajak (SPT) di akhir tahun 
atau teori tentang pemungutan pajak ini 
dapat dikembangkan dengan cara 
menambahkan sistem baru yaitu Mixed 

Assesment System berupa gabungan dari 
Official and Self Assesment System. 
1) SPPT dapat diambil sendiri di Kantor 

Disyanjak Kota Bandung atau dalam 
rangkar pelayanan, SPPT dapat diantar 
oleh aparat  kelurahan; 

2) Pajak terutang berdasarkan SPPT 
harus dilunasi paling lambat 6 bulan 
sejak diterimanya SPPT oleh wajib 
pajak.   
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3)  Pembayaran yang dilakukan melewati 

waktu dikenakan denda sebesar 2% 
setiap bulan, paling lama 24 bulan. 

4) Pembayaran dapat dilakukan di loket-
loket Bank Jabar Banten (BJB) yang 
tersebar di Kantor-kantor Cabang, 
Cabang Pembantu, Warung BJB dan 
loket khusus pembayaran PBB di 
Tempat Pelayanan PBB Disyanjak Kota 
Bandung, bahkan pada tahun 2014 
BJB sedang mengembangkan sistem 
pembayaran dengan M-Banking. 

5) Hasil penerimaan setoran PBB dibuat 
Laporan Harian penerimaan PBB 
secara berkesinambungan 
(sustainable), sehingga saldo 
akhirpenerimaan dapat langsung 
terlihat kapan saja. Selanjutnya dibuat 
laporan bulanan dan laporan tahunan 
sebagai implementasi Good 
Governance, yaitu akuntabilitas 
publik. 

  
6. Pelaksanaan Tugas Insidentil 

Pelaksanaan tugas insidentil 
sepanjang tahun yang berkaitan dengan 
pemungutan PBB terdiri dari 8 (delapan) 
jenis pelayanan, yaitu : 
1) Pendaftaran objek baru 
2) Mutasi objek/subjek PBB 
3) Pembetulan SPPT/SKP 
4) Pembatalan SPPT 
5) Pembuatan Salinan 
6) Keberatan atas pajak terutang 
7) Pegurangan pajak terutang  
8) Restitusi dan kompensasi. 
  

Untuk jenis pelayanan Pengurangan 
Pajak Terutang terdiri dari 8 (delapan) 
macam Sub Pelayanan, yaitu : 
a. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 
b. Veteran pembela kemerdekaan  
c. Pejuang sosial 
d. Pelestari lingkungan 
e. Cagar budaya 
f. Bencana alam 
g. Kerugian dan kesulitan likuiditas 
h. Kantong plastik/Alternatif lain 

 
Menurut Hardiansyah (2011:31) 

beberapa muatan materi yang dapat 
digunakan sebagai bahan penyusunan 
maklumat pelayanan publik, antara lain:  

1)  Profil penyelenggara; 
2)  Tugas dan wewenang penyelenggara; 
3) Siapa yang bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan; 
4) Prosedur dan proses pemberian 

layanan (dapat dalam bentuk 
bagan/alur). 

 
Sedangkan menurut Surat Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63 tahun 2003 yang diadopsi 
oleh Sedarmayanti (2010:249-250), 
sendi pelayanan prima dikembangkan 
menjadi 14 (empat belas) unsur yang 
relevan, valid, dan reliabel, sebagai 
unsur minimal yang harus ada untuk 
dasar pengukuran indeks kepuasan 
masyarakat adalah sebagai berikut: 
1)  Prosedur pelayanan; 
2)  Prasyarat pelayanan; 
3)  Kejelasan petugas pelayanan; 
4)  Kedisiplinan petugas pelayanan; 
5)  Kesopanan dan keramahan petugas; 
6) Kewajaran biaya pelayanan; 
7)  Kepastian biaya pelayanan; 
8)  Kepastian jadwal pelayanan; 
9)  Kenyamanan lingkungan; 
10)  Keamanan pelayanan. 

 
Maklumat Pelayanan Publik untuk 

dapat melaksanakan pelayanan prima 
sesuai ciri-ciri dan sendi seperti 
diuraikan diatas, diperlukan suatu  
pedoman tertulis atau dokumen yang 
disebut Maklumat. Maklumat berupa: 
 Gambar: Visi, Misi dan Motto; 
 Bagan, Alur penyelesaian pelayanan; 
 Tabel, tentang jenis pelayanan;  
 Tabel, tentang persyaratan; 
 Matriks, tentang  jenis pelayanan dan 

persyaratannya; 
 Gambar, tentang jangka waktu 

penyelesaiannya 
 

Semua telah terpampang di dinding 
ruang Front Office dan ruang kerja 
Tempat Pelayanan PBB Disyanjak Kota 
Bandung.Maklumat tentang biaya 
pelayanan tidak terpampang karena 
semua jenis pelayanan tidak dipungut 
biaya (gratis). Menurut penulis 
pengumuman tentang biaya perlu juga 
dipampang agar publik tahu bahwa 
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pelayanan PBB tidak dipungut biaya, 
sehingga tidak ada keraguan bagi 
masyarakat yang akan mengurus PBB. 
a.  Pendaftaran Objek baru 

Setiap orang atau badan yang baru 
mempunyai suatu hak atas Bumi/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai 
dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan wajib melaporkan objek 
yang dikuasainya, dengan persyaratan 
sebagai berikut: 
1)  Surat perrmohonan; 
2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP)/Lampiran SPOP; 
3) Surat kuasa (bagi yang tidak 

mengurus sendiri); 
4)  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) yang masih berlaku; 
5)  Fotocopy Surat Tanah/Bangunan/ 

Akte Jual Beli 
6)  PBB tetangga; 
7)  Fotocopy, PAM, Telepon; 
8)  Fotocopy IMB; 
9)  Fotocopy NPWP/NPWPD; 
10) Fotocopy Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD)/Bea Perolehan Hak 
 Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 

 Lamanya penyelesaian : 30 hari 
kerja. 
  

Proses peyelesaian Pelayanan 
Pendaftaran Objek Baru sesuai dengan 
Alur Pelayanan PBB pada Gambar 15  di 
halaman 124, yaitu: 
(1)  Wajib Pajak menyerahkan 

pemohonan pendaftaran objek baru 
ke  Tempat Pelayanan PBB; 

(2) Berkas di-validasi, kemudian 
diteruskan ke Koordinator Wilayah 
sesuai alamat objek pajak. 

(3) Korwil meneliti berkas di kantor dan 
menugaskan pegawai untuk 
melakukan penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan diperlukan 
 untuk melihat secara fisik tanah 
dan/atau bangunan yang didaftarkan. 

(4) Hasil penelitian kantor dan hasil 
penelitian lapangan dicocokkan oleh 
operator console kemudian 
perekaman dan update  data; 

(5) Kemudian dilakukan cetak files 
output; 

(6) Files bukti sebagai wajib pajak PBB 
ditandatangani oleh Kepala Bidang 
Pajak Penetapan Disyanjak Kota 
Bandung. 

(7) Peyerahan berkas yang sudah selesai 
kepada Wajib Pajak.peny 

(8) Jangka waktu penyelesaian paling 
lama 30 hari kerja. 

 
b. Proses penyelesaian jenis pelayanan 

yang lainnya pada prinsipnya sama, 
yaitu sebagaimana alur pelayanan 
pada Gambar 15.  

 Perbedaannya terletak pada 
persyaratan masing-masing jenis 
pelayanan dan pada jangka waktu 
penyelesaiannya. Hal ini terlihat pada 
Tabel  10  , Tabel 11 dan Tabel 12.  

 Untuk jenis pelayanan pengurangan 
pajak terutang, masing-masing 
macam sub pelayanan dibedakan oleh 
besarnya pengurangan pajak 
terutang, yaitu: 
1)  Pensiunan PNS/TNI/POLRI = 15 % 
2) Veteran pembela kemerdekaan = 

75 % 
3) Pejuang sosial = 50 % 
4) Pelestari lingkungan = 50 % 
5) Cagar budaya = 25 % 
6) Bencana alam =100 % 
7) Kerugian dan kesulitan likuiditas = 

10 % 
8) Kantong plastik/Alternatif lain = 

25 % 
 

 
7. Pelaporan 

Semua penerimaan hasil penyetoran 
PBB dari wajib pajak selalu 
dicatat/dibukukan dengan on-line system  
dari Bank Jabar Banten ke Operator 
Computer (OC) di Tempat Pelayanan PBB 
Disyanjak Kota Bandung. setiap hari 
dibuatkan Laporan Harian Penerimaan 
PBB.  
a. Tujuan pembuatan laporan: 

1) Untuk mengetahui keadaan 
penerimaan PBB pada saat 
 diperlukan; 

2)  Sebagai bahan 
pertanggungjawaban penrimaan 
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PBB yang  masuk ke Kas 
Daerah dalam rangka akuntabilitas 
publik; 

3)  Sebagai bahan perbandingan 
anatra target penerimaan PBB 
 dengan realisasinya. 

4) Sebagai bahan perbandingan 
penerimaan PBB dengan 
penerimaan pajak daerah lainnya.  

b. Bentuk Laporan Harian Penerimaan 
PBB 
Laporan dibuat dengan bentuk 

sustainable atau berkesinambungan, 
akhir saldo hari ini menjadi saldo awal 
hari berikutnya.Sehingga saldo akhir dari 
suatu hari berarti saldo keseluruhan 
penerimaan PBB sejak tanggal 1 Januari 
s.d. hari itu. 

Angka-angka yang dicantumkan 
hanya ilustrasi penulis (bukan angka 
sebenarnya), untuk memudahkan 
conton. 

Dari contoh diatas terlihat 
penerimaan PBB pada tanggal 15 Maret  
2014 adalah Rp 100.000.000,- , sampai 
dengan hari lalu atau tanggal 14 Maret 
2014 adalah Rp 5.000.000,000,-, jadi 
penerimaan  s/d hari ini (15 Maret 2014) 
Rp 5.100.000.000,- 

Kemudian penerimaan PBB pada 
tanggal 16 Maret  2014 adalah Rp 
200.000.000,- , sampai dengan hari lalu 
atau tanggal 15 Maret 2014 adalah Rp 
5.100.000.000,-, jadi penerimaan  s/d 
hari ini (16 Maret 2014) Rp 
5.300.000.000,- Hal ini berarti bahwa 
penerimaan tanggal 1 Januari 2014 
sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 
adalah Rp 5.300.000.000,- 

Begitu seterusnya  setiap hari 
dilaksanakan secara sustainable 

(berkesinambungan). 
Selanjutnya penulis sajikan data 

laporan Target dan Realisasi  Penerimaan 
PBB 3 (tiga) tahun terakhir sebelum 
pengalihan pengelolaan pemungutan PBB 
pada Disyanjak Kota Bandung yaitu 
tahun 2010, 2011, dan 2012 serta 
laporan akhir tahun 2013 (tahun 
pertama dikelola oleh Disyanjak). 

  

8. Analisis data laporan 

Sebelum pengalihan pengelolaan 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) hasil penerimaan pajaknya masuk 
ke Pusat (Rekening Kas Negara) 
kemudian diserahkan kepada daerah 
sebagai Dana Bagi Hasil PBB. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 
82/KMK.04/2000 Pembagian hasil 
tersebut diatur sebagai berikut: 
1)  10 % dari hasil penerimaan PBB 

merupakan bagian Pemerintah Pusat; 
2) 90 % bagian Pemerintah Daerah, 

dngan rincian:                  a. 16,2 % 
untuk Pemerintah Provinsi yang 
bersangkutan; 

 b. 64,8 %   Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

 c. 9 % untuk biaya pemungutan, yang 
dibagikan kepada  Direktorat Jenderal 
Pajak dan Daerah. 
Tahun 2010  
- Penerimaan Pajak Daerah: Rp 

302.378.839.993,00 
- Bagi hasil PBB: Rp 

190.243.287.212,00 
Artinya bagi hasil PBB adalah 63 % dari 

penerimaan Pajak Daerah 
 
Tahun 2011 
- Penerimaan Pajak Daerah: Rp 

665.854.660.260,00 
- Bagi hasil PBB: Rp 

182.122.775.024,00 
Artinya bagi hasil PBB adalah 27 % dari 

penerimaan Pajak Daerah 
Tahun 2012 
- Penerimaan Pajak Daerah  : Rp 

820.484.823.396.00 
- Bagi hasil PBB : Rp 

211.543.259.405,00 
Artinya bagi hasil PBB adalah 11 % dari 

penerimaan Pajak Daerah 
 

Dari data diatas terlihat bahwa 
penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke 
tahun menunjukkan kenaikan yang 
berarti.Sebaliknya Dana Bagi Hasil terus 
menunjukkan penurunan. 

Kemudian bila dilihat laporan tahun 
2013 (Tahun pertama pengalihan PBB), 
data menunjukkan: 
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- Penerimaan Pajak Daerah  : Rp 

497.652.557.947,00 
- Penerimaan PBB : Rp 

280.010.034.405,00  
 

Artinya bagi hasil PBB adalah 56 % dari 
penerimaan Pajak Daerah.Hal ini berarti 
bahwa penerimaan PBB memberi 
kontribusi yang besar kepada 
penerimaan Pajak Daerah yang 
merupakan unsur dominan dari 
Pendapatan Asli Daerah. Target 
penerimaan PBB yang setiap tahun 
dinaikkan, yaitu tahun 2010 Rp 
220.992.485.777.932,00, tahun 2011 Rp 
178.660.624.368,00, tahun 2012 Rp 
206.720.256.187,00  selalu tercapai 
bahkan pencapaiannya selalu melebihi 
target yang ditetapkan. Hal ini 
menunjukkan bahwa potensi PBB di Kota 
Bandung sangat besar dan masih dapat 
ditingkatkan, baik dengan cara 
intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pada 
tahun 2014 Pemrintah Kota Bandung 
menaikkan target penerimaan PBB 
menjadi sebesar Rp 360.000.000.000,00 

Untuk mengetahui kontribusi 
Penerimaan PBB terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) terdapat kendal, 
ikarena sejak perubahan nama dari Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Bandung 
menjadi Distanjak Kota Bandung, 
pemungutan Retribusi dikelola oleh 
masing-masing Dinas (SKPD). Dengan 

dikelola dengan baik, maka Pendapatan 
Asli Daerah akan meningkat dan pada 
gilirannya akan memberikan penguatan 

 
 

E. PENUTUP 
Setelah melakukan penelitian untuk 

melakukan analisis kebijakan yang 
diterapkan dalam pemungutan pajak 
bumi dan bangunan oleh Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Badung yang telah 
dirumuskan dalam fokus masalah 
terutama dengan adanya pengalihan 
status PBB dari pajak pusat menjadi 
pajak daerah, maka  penulis mempunyai 
simpulan sebagai berikut: 
1. Pada tahap persiapan pengalihan telah 

terjalin suatu sinergi yang baik antara 

Pemerintah Kota Bandung dengan 
Kementerian Keuangan dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat 
Jenderal  Perimbangan Keuangan dan 
Kementerian Dalam Negeri. 
Ditemukan beberapa masalah, tapi 
dapat diatasi dengan baik. Kebijakan 
strategis yang dilakukan saat itu 
adalah menerbitkan Peraturan Daerah 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah yang isinya antara lain 
mencantumkan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan sebagai pajak 
daerah. Selain itu diterbitkan juga 
Peraturan Walikota Bandung Nomor 
887 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis dan Tata Cara Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan yang 
kemudian diubah dengan Peraturan 
Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 
2013. 

2. Pada persiapan ini dilakukan kerja 
sama dengan Bank Jabar Banten yang 
akan menjadi bank persepsi atau bank 
penerima setoran pajak bumi dan 
bangunan dari para wajib pajak. Pihak 
Disyanjak membuka rekening khusus 
penerimaan PBB. 

3. Pelaksanaan pengalihan pengelolaan 
pemungutan PBB berjalan dengan 
baik, karena Disyanjak Kota Bandung 
mempersiapkannya lebih matang dan 
lebih lama sehingga pengalihan baru 
terlaksana pada bulan Januari 2013. 
Dalam pengalihan ini dari Pemerintah 
Pusat menyerahkan basis data (data 
base) dan sistem aplikasi yang 
berkaitan dengan pemungutan PBB di 
Kota Bandung. Sistem aplikasi 
pemungutan PBB dapat dipergunakan 
dengan baik, sedangkan basis data 
banyak tidak/kurang valid. Dari data 
wajib pajak sebanyak 520.000 wajib 
pajak, hanya 60% saja yang valid. 

4. Tahap setelah pengalihan yaitu mulai 
1 Januari 2013 yang pertama kali 
dilakukan adalah mererbitkan 
Peraturan Daerah Kota Bandung 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 13 
tahun 2007 tentang Pembentukan dan 
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Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kota Bandung yang mengakibatkan 
perubahan nama dan susunan 
organisasi Dinas Pendapatan menjadi 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 
Tugas Pelayanan PBB dilaksanakan 
oleh Bidang Pajak Penetapan pada 
Disyanjak Kota Bandung. Kebijakan 
yang paling strategis dilakukan adalah 
kebijakan tentang pelayanan prima, 
yaitu pelayanan yang transparan, 
hemat, murah, jelas dan akurat. 

5. Adanya pengembangan teori 
pemungutan pajak, yang semula 
Official Assesment System, Self 

Assesment System, dan With Holding 

System ditambah dengan Mixed 

Assesment System yaitu gabungan 
dari Official and Self Assesment 

System. 
6. Masalah yang masih dihadapi dalam 

pelayanan PBB adalah: 
a. Kekurangan ruangan seluas 20 M2; 
b. Masih ada data yang belum valid, 

sekarang tinggal 15%; 
c. Belum ada Daftar Inventaris 

Ruangan (DIR)  
d. Absensi manual menandatangani 

daftar hadir; 
e. Masih ada keluhan dari wajib pajak 

tentang Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang. 

7. Potensi penerimaan  Pajak Bumi dan 
Bangunan sangat besar dan masih 

pemungutan PBB dikelola dengan 
baik, maka Pendapatan Asli Daerah 
akan meningkat dan pada gilirannya 
akan memberikan penguatan pada 

uktikan. 
 
Mengacu kepada simpulan yang telah 

diuraikan diatas maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
a. Untuk mengatasi masalah kekurangan 

pegawai segera mengusulkan ke 
Badan Kepegawaian Daerah, dan bila 
telah diusulkan agar dicek kembali. 

b. Kekurangan ruangan kerja agar 
diusulkan ke Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah, demikian 
juga tentang Daftar Inventaris 

Ruangan agar dibuat dan ditempel di 
setiap ruangan. 

c. Validasi data wajib pajak diteruskan 
secara berangsur-angsur agar  dapat 
mengurangi terjadinya kesalahan 
pada SPPT. 

d. Keperluan absensi agar lebih akurat, 

dan akan terhindar dari titip menitip 
absen. 

e. Untuk sistem pemungutan PBB agar 
dikeluarkan kebijakan mengubah dari 
Official Assesment System menjadi 
Self Assesment System, atau 
digunakan Mixed Assesment System. 

f. Melakukan intensifikasi dan 
ekstensifikasi pemungutan PBB untuk 
meningkatkan penerimaan daerah dari 
pajak bumi dan bangunan. 

g. Memberikan penghargaan kepada 
wajib pajak yang taat, yaitu membayar 
tepat waktu, karena yang terlambat 
didenda sebesar 2% per bulan. Jadi 
wajar kalau wajib pajak yang baik 
dihargai. 
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