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Abstract: This study aims to determine how the implementation of tax extensification through collection objects of
property tax in Small Tax Payer Office Palembang Seberang Ulu associated with property tax income and the
effectiveness of this tax extensification activities. The data used is the data coming from Small Tax Payer Office
Palembang Seberang Ulu from the years 2009-2010 in the form of data on the number of new taxpayers, the budget
cost of data collection object to the implementation extensification, and property tax incomes. The method of
analysis used is the method of qualitative analysis. The results showed that the implementation of tax extensification
activities through the collection object of property tax by Small Tax Payer Office Palembang Seberang Ulu have
been effective. It can be seen from the number of new taxpayers who continue to increase from year 2009 to 2010.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak melalui
pendataan objek PBB di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dikaitkan dengan penerimaan PBB dan efektivitas
dari kegiatan ektensifikasi ini. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari KPP Pratama Palembang Seberang
Ulu dari tahun 2009-2010 berupa data jumlah wajib pajak baru, anggaran biaya pendataan objek PBB untuk
pelaksanaan ekstensifikasi pajak, dan penerimaan PBB. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak melalui pendataan objek
PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
wajib pajak baru yang terus meningkat dari tahun 2009 ke 2010.

Kata kunci: ekstensifikasi  pajak,  pendataan  objek  PBB,  anggaran  biaya  untuk  pendataan  objek PBB,
penerimaan PBB

1.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perekonomian suatu negara
merupakan cerminan keadaan negara tersebut.
Keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap
jalannya pembangunan di negara tersebut. Dalam era
globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara
berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan
yang pesat pada setiap aspek agar tidak tertinggal
dengan negara lain. Namun, pembangunan nasional

tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana
tersebut dapat diperoleh baik dari penerimaan dalam
negeri maupun luar negeri.

Penerimaan negara dapat dibedakan menjadi
penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan
negara perpajakan. Penerimaan negara dari sektor
pajak inilah yang merupakan penerimaan terbesar
bagi kas negara. Penerimaan negara perpajakan
merupakan tanggung jawab dari Ditjen Pajak untuk
dapat memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk
pembiayaan pembangunan dan lain-lain (Amin,
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2008). Dengan adanya pajak maka pembangunan
nasional akan berjalan dengan baik. Hal ini dapat
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu pajak harus dikelola secara baik dan
teliti oleh seluruh wajib pajak dan petugas perpajakan
itu sendiri.

Berdasarkan data dari badan kebijakan fiskal
departemen keuangan Indonesia, APBN
menunjukkan persentase pendapatan negara, di tahun
2008 pendapatan negara dari pajak sebesar 68,33%,
non pajak 31,52% , hibah 0,14% , tahun 2009 sebesar
76,55%, non pajak 23,35%, hibah 0,1%, dan di tahun
2010 persentase pendapatan pajak sebesar 77,39%,
non pajak 22,58%, dan hibah 0,04%.  Hal ini
menunjukkan bahwa biaya pembangunan di Indonesia
lebih dari 50% bersumber dari pajak.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan
biaya untuk pembangunan nasional, penerimaan
negara yang berasal dari pajak tentunya juga harus
ditingkatkan untuk menunjang pembangunan itu
sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
adalah melakukan reformasi perpajakan dengan
melakukan perubahan pada Undang-Undang
Perpajakan. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun
1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2007 (Mardiasmo, 2009).

 Reformasi perpajakan ini dilaksanakan
untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang
semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan
keuangan negara. Undang-undang yang telah
mengalami perubahan tersebut adalah Undang-
Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), Undang-Undang tentang Pajak
Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang
Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPN/PPnBM). Selain daripada itu,
pemerintah juga telah melakukan cara-cara yang lain
untuk meningkatkan penerimaan pajak ini yaitu salah
satunya dengan melakukan ekstensifikasi pajak.
Usaha ekstensifikasi pajak ini akan memicu
pertumbuhan penerimaan dari segi pajak. Kegiatan
ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh
Dirjen Pajak untuk menambah jumlah wajib pajak.

Kegiatan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan.

Jumlah wajib pajak yang sedikit menarik
pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk melakukan
program ekstensifikasi guna mengoptimalkan jumlah
wajib pajak di Indonesia. Salah satu usaha
ekstensifikasi pajak ini adalah melalui pendataan
objek pajak bumi dan bangunan. Usaha ekstensifikasi
yang dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk
memberikan tambahan penerimaan negara. Sejauh
mana program tersebut memberikan pengaruh atau
seberapa signifikan hasilnya terhadap penerimaan
negara setidaknya dapat dijadikan pertimbangan
dalam klasifikasi tingkat penerimaan. Tentunya
program yang dilaksanakan diharapkan dapat
memberikan tingkat penerimaan yang tinggi. Usaha
ektensifikasi pajak ini bertujuan untuk
mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara
khususnya dari sektor perpajakan. Maka dari itu
berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka
penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisa
Pelaksanaan Ektensifikasi Pajak Melalui Pendataan
Objek PBB dan Kaitannya dengan Penerimaan PBB
pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan
ekstensifikasi pajak melalui pendataan objek PBB
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Palembang Seberang Ulu dikaitkan dengan
penerimaan PBB?

2. Apakah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Palembang Seberang Ulu sudah efektif?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 28
Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan
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Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat
timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang
dikutip oleh Prof. Dr. Mardiasmo (2009) dalam
Perpajakan Edisi Revisi 2009, pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat
penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di
dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin negara dan melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya.
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi
melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi
mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam
fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan
dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain
dengan jalan mengatur peredaran uang di
masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak
yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan
digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau
bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang
bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang
ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah
dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa
yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya
pajak.

2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan.
Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan)
dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut
wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun,
tanah. pekarangan, tambang, dll. Sedangkan
bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
Contohnya rumah tempat tinggal, bangunan tempat
usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan,
emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah,
fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam
renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.
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2.3.3 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB
adalah objek yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit
pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-
lain.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
atau yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan
yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi
internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan.

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB

1. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata:

a. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
b. memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
c. memiliki bangunan, dan atau;
d. menguasai bangunan, dan atau;
e. memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Wajib Pajak

adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak.

2.3.5 Cara Mendaftarkan Objek PBB

Orang atau badan yang menjadi Subjek PBB
harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan

PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
(KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek
tersebut, dengan menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia
gratis di KPP Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4
setempat.

2.4 Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan
untuk menambah penerimaan negara, yaitu sebuah
metode yang secara umum identik dengan perluasan
cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-
sumber penerimaannya.

Dalam istilah perpajakan di Indonesia,
ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus
sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/
pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang
Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau
memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau
pertokoan.

Kegiatan    Ekstensifikasi    ini dilaksanakan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan. Menurut Surat Edaran No.
06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah
kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah
Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Usaha ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak
lain bertujuan untuk memberikan tambahan
penerimaan negara. Sejauh mana program tersebut
memberikan pengaruh atau seberapa signifikan
hasilnya terhadap penerimaan negara setidaknya
dapat dijadikan pertimbangan dalam klasifikasi
tingkat penerimaan. Tentunya program yang
dilaksanakan diharapkan dapat memberikan tingkat
penerimaan yang tinggi. Namun tidak menutup
kemungkinan hasilnya akan hanya sebatas
terklasifikasi pada tingkat penerimaan yang sedang
atau bahkan rendah.
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2.4.1 Ekstensifikasi Pajak Melalui Pendataan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan salah satu bagian kegiatan ekstensifikasi
pajak. Tata cara ekstensifikasi wajib pajak melalui
pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah
sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan lapangan

a. Sosialisasi
b. Pendataan

3. Proses Administrasi
4. Pelaporan dan Pengawasan
5. Penanggung Jawab

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang serupa pernah
dilakukan oleh Mochamad Jajadi Amin (2008) dengan
judul “Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Orang Pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Tebet”.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat
efektivitas dari kegiatan ekstensifikasi pajak. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa program
ekstensifikasi belum dapat memberikan hasil yang
efektif dan signifikan terhadap peningkatan perolehan
jumlah NPWP begitupun terhadap penerimaan pajak
yang telah ditargetkan. Sedangkan penelitian Entang
Saefullah (2002) mengenai”Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak dan
Hubungannya dengan Jumlah Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi” memberikan hasil
bahwa jumlah wajib pajak memiliki hubungan erat
dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang
pribadi.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan sintesis,
abstraksi, dan ekstrapolasi dari berbagai teori dan
pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma
sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah

penelitian dan merumuskan hipotesa. Untuk
mengetahui keterikatan antar variabel maka dapat
digambarkan sebagai berikut:

  Ekstensifikasi Pajak 

Pendataan Objek PBB 

Anggaran untuk 
Pendataan Objek PBB 

Jumlah penerimaan PBB 

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema di atas maka usaha
ekstensifikasi pajak  melalui pendataan objek PBB
memiliki pengaruh terhadap jumlah peningkatan
penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menjelaskan bagaimana
pelaksanaan kegiatan ektensifikasi pajak melalui
pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dan
kaitannya terhadap peningkatan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan serta efektivitas dari pelaksanaan
kegiatan tersebut. Lokasi yang digunakan sebagai
objek penelitian adalah kantor pelayanan pajak
pratama yang ada di kota Palembang yaitu KPP
Pratama Seberang Ulu. Penelitian ini juga terbatas
pada data dari tahun 2009-2010.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan yakni:

a. Variabel Dependen (Y), yaitu jumlah penerimaan
PBB di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Variabel ini merupakan data penerimaan PBB
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yang terdapat di KPP Pratama Palembang
Seberang Ulu dari tahun 2009-2010.

b. Variabel Independen (X), yaitu jumlah anggaran
untuk pendataan objek PBB. Variabel ini
merupakan data jumlah anggaran untuk pendataan
objek PBB di KPP Pratama Palembang Seberang
Ulu dari tahun 2009-2010.

3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan fenomena sosial. Penelitian
deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan antara
variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono, 2003).

Dengan menggunakan jenis penelitian ini,
penulis akan berusaha menjelaskan mengenai
pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui pendataan
objek PBB dan kaitannya dengan penerimaan PBB
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
dua (2) cara pengumpulan data, yaitu:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara
mencari dan mempelajari buku-buku, artikel, ataupun
peraturan/keputusan Dirjen Pajak yang terkait
dengan teori dan pemahaman mengenai pelaksanaan
ekstensifikasi pajak melalui pendataan objek
PBB.

2. Pengumpulan data di lapangan

Data yang digunakan dalam penelitian ini
didapatkan melalui melakukan pengumpulan data
secara dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-

data yang berhubungan dengan permasalahan
yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu
data mengenai jumlah anggaran yang digunakan
untuk pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui
pendataan objek PBB dan data jumlah penerimaan
PBB di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Penulis juga melakukan wawancara dengan seksi
terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih
akurat.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah berupa data primer dan juga
data sekunder. Data primer berupa data dari
hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi di
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan
data sekunder berupa data yang telah ada
yang didapatkan penulis dari Kantor Pelayanan
Pajak yang menjadi objek penelitian berupa data
penerimaan PBB yang terdapat di KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu dari tahun 2009-2010
dan data jumlah anggaran untuk pendataan objek
PBB.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisa kualitatif.
Menurut Hasan (2002:98) yang dikutip oleh Rundy
Satria Nugraha, analisa kualitatif adalah analisa
yang tidak menggunakan model matematika, model
statistik, dan ekonometrik, atau model-model
tertentu lainnya. Analisa data yang dilakukan terbatas
pada teknik pengolahan datanya, seperti pengecekan
data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca
tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka
yang tersedia kemudian melakukan uraian atau
penafsiran.

Berdasarkan uraian tersebut, teknik analisa
data yang digunakan peneliti secara keseluruhan
adalah analisa kualitatif yaitu dengan data
yang terkumpul baik data primer ataupun
sekunder diolah, dianalisa, dan dideskripsikan
dengan tidak menggunakan perhitungan secara
statistik.
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Atas Pelaksanaan Kegiatan
Ekstensifikasi Pajak Melalui Pendataan
Objek PBB di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Palembang Seberang Ulu dikaitkan
dengan penerimaan PBB

Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan
untuk menambah penerimaan negara, yaitu sebuah
metode yang secara umum identik dengan perluasan
cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-
sumber penerimaannya. Menurut Surat Edaran No.
06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah
kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah
Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip
oleh Mochamad Jajadi Amin (2008) dalam Analisis
Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tebet, ekstensifikasi
pajak adalah cara meningkatkan pajak dengan cara
perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah
wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang
baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Dari pengertian tersebut, ekstensifikasi pajak
diperluas pengertiannya dengan memiliki tiga cara
dalam penerapannya, yaitu menambah wajib pajak,
menciptakan pajak-pajak baru, dan atau memperluas
lingkup pajak yang sudah ada. Sementara itu  Liberti
Pandiangan (Amin, 2008) memberikan pemahaman
mengenai usaha ekstensifikasi pajak sebagai upaya
untuk menerapkan equal treatment (perlakuan yang
sama dalam perpajakan) bagi masyarakat oleh karena
prinsip dasar perpajakan yang tidak membolehkan
adanya diskriminasi.

Usaha ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak
lain bertujuan untuk memberikan tambahan
penerimaan negara. Sejauh mana program tersebut
memberikan pengaruh atau seberapa signifikan
hasilnya terhadap penerimaan negara setidaknya
dapat dijadikan pertimbangan dalam klasifikasi
tingkat penerimaan. Tentunya program yang

dilaksanakan diharapkan dapat memberikan tingkat
penerimaan yang tinggi. Namun tidak menutup
kemungkinan hasilnya akan hanya sebatas
terklasifikasi pada tingkat penerimaan yang sedang
atau bahkan rendah.

Secara umum tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ektensifikasi pajak ini adalah untuk
memperluas dan memperbanyak wajib pajak
baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib
Pajak Badan atau usaha untuk menambah jumlah
pembayar pajak atau wajib pajak terutama yang
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kegiatan Ekstensifikasi  ini dilaksanakan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan.

Upaya yang telah dilakukan untuk proses
ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut (SE-06/
PJ.9/2001):

1. Canvassing terhadap pengusaha di sentra-sentra
ekonomi, seperti mall, plaza.

2. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah
pemukiman mewah atau masyarakat mampu
supaya setiap kepala keluarga diberi NPWP.

3. Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian
supaya mewajibkan pemilik paspor untuk
memiliki NPWP.

4. Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki
NPWP.

5. Mewajibkan pembeli mobil mewah dan rumah
mewah untuk memiliki NPWP.

6. Mewajibkan orang pribadi yang memiliki
penghasilan diatas PTKP untuk memiliki NPWP.

Dasar Peraturannya adalah :

1. Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai
pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik
dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan
pemerintah.

2. Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib
Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek
Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah
dirubah melalui Per-32/PJ/2008.
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3. Per-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan
Nomor Pojok Wajib Pajak dalam rangka
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dari sisi ekstensifikasi pajak, pemerintah
melakukan perubahan ketentuan peraturan
perpajakan untuk memperluas cakupan subjek pajak
dan objek pajak. Untuk mencapai target pajak tersebut
ada tiga strategi yang harus dilakukan
yaitu:

1. Membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi
pajak yang terintegrasi dan bertanggungjawab
untuk proses pelaksanaannya.

2. Penyetaraan tunjangan khusus untuk seluruh
pegawai pajak.

3. Menumbuhkan semangat rela membayar pajak.

Dari ketiga strategi di atas dapat dilihat
bahwa pihak pajak harus dapat memaksimalkan
usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target
yang telah ditetapkan. Jika koordinasi antar pihak
yang bertanggungjawab terhadap ekstensifikasi pajak
berjalan dengan baik maka usaha untuk mencapai
target pajak dapat mudah tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa pendataan
objek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah
satu bagian kegiatan ekstensifikasi pajak.  Hal ini
telah diatur di dalam Per-116/PJ/2007 tentang
Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui
Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan,
sebagaimana telah dirubah melalui Per-32/PJ/2008.
Tata cara ekstensifikansi wajib pajak melalui
pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah
meliputi proses persiapan, pelaksanaan lapangan,
proses administrasi, pelaporan dan pengawasan, serta
pertanggungjawaban. Proses-proses ini juga telah
dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di
dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasinya. Proses
persiapan yang dilakukan KPP Pratama Seberang Ulu
meliputi pembuatan rencana kerja dengan terlebih
dahulu melakukan penentuan lokasi ekstensifikasi
pendataan PBB dengan satuan kelurahan, melakukan
penganggaran biaya, serta membentuk tim untuk
pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pendataan objek
PBB.

Setelah proses persiapan selesai maka
dilakukan persiapan administrasi yang meliputi
penyediaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP), Lampiran Surat pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP), Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP),
Peta Blok, Kartu NPWP, dan lain-lain yang
diperlukan dan Kepala KPP Pratama Seberang Ulu
menerbitkan surat tugas kepada petugas lapangan
untuk masing-masing lokasi pendataan.

Setelah semua proses persiapan matang maka
tim akan melakukan pelaksanaan lapangan yang
meliputi kegiatan sosialisasi dan pendataan. Dalam
kegiatan sosialisasi ini tim ekstensifikasi
melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada
Lurah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen
(tempat usaha; perumahan; apartemen), perhimpunan
penghuni/paguyuban, dan tokoh masyarakat. Lalu
dilanjutkan dengan kegiatan pendataan. Petugas
lapangan mengidentifikasi Objek PBB yang
memenuhi kriteria tempat usaha atau NJOP tertentu
dan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan
ekstensifikasi melalui pendataan Objek PBB kepada
Wajib Pajak yang akan didata dan/atau pihak terkait
serta formulir SPOP, LSPOP, LPOP, dan tanda
terima.

Proses administrasi dilakukan setelah
pelaksanaan lapangan selesai. Petugas lapangan
menyampaikan hasil pendataan berupa SPOP,
LSPOP dan LPOP disertai LPD dan Rekapitulasi
Harian Hasil Pendataan kepada Koordinator
Lapangan. Apabila dalam LPOP/Rekapitulasi Harian
Hasil Pendataan terdapat Wajib Pajak yang telah
memiliki NPWP, maka Ketua Sub Tim Pendataan
membuat dan menyampaikan Rekapitulasi Wajib
Pajak yang telah memiliki NPWP ke Seksi PDI untuk
dilakukan pemutakhiran data NPWP Subjek Pajak
pada basis data PBB. Setelah itu dilakukan pelaporan
dan pengawasan. Koordinator Lapangan
menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan
Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pendataan.

Proses terakhir yang dilakukan adalah proses
pertanggungjawaban. Ketua tim ekstensifikasi
memantau dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pembentukan dan/atau pemeliharaan
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basis data objek PBB secara teknis, administrasi dan
keuangan serta pelaksanaan kegiatan pendataan.
Wakil ketua tim mengawasi dan bertanggung jawab
atas penerbitan dan pengiriman kartu NPWP
berdasarkan LPOP, penatausahaan dan pengiriman
LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen
pendukung penerbitan NPWP. Kegiatan ektensifikasi
pendataan objek PBB yang dilakukan oleh KPP

Pratama Palembang Seberang Ulu telah sesuai dengan
prosedur yang terdapat di dalam peraturan
perpajakan. Dari hasil ekstensifikasi dapat dilihat
jumlah wajib pajak baru yang terdaftar di KPP
Pratama Seberang Ulu semakin meningkat
dari tahun 2009 ke tahun 2010. Jumlah wajib
pajak baru yang terdaftar dapat dilihat dari tabel
di bawah ini.

Tabel 1: Data Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Baru Tahun 2009-2010

  2009          2010         Peningkatan (%)
  Wajib Pajak Badan  1.178         1.373                 16,6%
  Wajib Pajak Orang Pribadi 24.956       32.562                30,5%
  Wajib Pajak Bendaharawan   179            197                   10,1%

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2011

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat
jumlah wajib pajak yang baru terdaftar setiap
tahunnya dari tahun 2009 sampai 2010. Di tahun
2009 jumlah wajib pajak baru yang terdaftar adalah
sebanyak 26.313. Jumlah wajib pajak badan baru
yang terdaftar sebanyak 1.178, jumlah wajib pajak
orang pribadi sebanyak 24.956, dan jumlah wajib
pajak bendaharawan sebanyak 179.

Di tahun 2010, jumlah wajib pajak baru yang
terdaftar meningkat baik dari jumlah wajib pajak
badan, wajib pajak orang pribadi, maupun wajib
pajak bendaharawan. Jumlah wajib pajak badan baru
yang terdaftar sebanyak 1.373, jumlah wajib pajak
orang pribadi sebanyak 32.562, dan jumlah wajib
pajak bendaharawan sebanyak 197. Peningkatan
terbanyak terjadi pada jumlah wajib pajak orang
pribadi dimana jumlahnya meningkat hingga 30%
sedangkan wajib pajak badan meningkat 16,6% dan
wajib pajak bendaharawan meningkat sebesar 10,1%.
Dari jumlah wajib pajak baru yang terdaftar dan
semakin meningkat dapat diketahui bahwa kegiatan
ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu berjalan efektif.
Pelaksanaan ekstensifikasi ini dapat dikatakan efektif
karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari
dilaksanakannya ekstensifikasi ini adalah untuk
menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya. Jumlah
wajib pajak yang terjaring inilah yang diharapkan

dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang
diterima KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

4.1.1 Biaya Pelaksanaan Ektensifikasi Pendataan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan
ekstensifikasi pendataan objek pajak bumi dan
bangunan juga membutuhkan biaya. Untuk standar
biaya pelaksanaan ekstensifikasi melalui pendataan
objek pajak bumi dan bangunan ini sudah diatur di
dalam Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal
Pajak No. SE-26/ PJ.01/2007. Untuk pelaksanaan
kegiatan ekstensifikasi pendataan objek pajak di KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu, seksi
Ekstensifikasi telah membuat penganggaran untuk
biaya pelaksanaannya. Jumlah biaya yang
dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan
ekstensifikasi di KPP Pratama Palembang Seberang
Ulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2: Data Anggaran Biaya Pendataan
Objek PBB untuk Kegiatan Ekstensifikasi

   Tahun Anggaran Biaya (dalam Rupiah)
    2009 160.917.425
    2010 155.692.500

Sumber: KPP Pratama Palembang  Seberang Ulu,
             Tahun 2011
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Data anggaran di atas merupakan data
anggaran biaya yang dikeluarkan untuk pendataan
objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
merupakan bagian dari kegiatan ektensifikasi. Data
anggaran di atas hanya terbatas untuk beberapa
kelurahan saja yaitu 7 kelurahan di tahun 2009 dan
4 kelurahan di tahun 2010. Tujuh (7) kelurahan di
tahun 2009 yaitu Kelurahan Bagus Kuning,
Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Plaju Darat,
Kelurahan Talang Putri, Kelurahan Silaberanti,
Kelurahan 15 Ulu, dan Kelurahan Talang Bubuk
dengan total jumlah anggaran yang dikeluarkan
adalah Rp. 160.917.425.  Untuk 4 kelurahan di tahun
2010 yaitu Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 16 Ulu,
Kelurahan Talang Takat, dan Kelurahan Sentosa
dengan jumlah total anggaran untuk pendataan objek
PBB-nya sebanyak Rp.155.692.500.

Tabel 3: Data Anggaran Biaya Ekstensifikasi dan
Penerimaan PBB pada 7 Kelurahan di tahun 2009

Anggaran
Biaya
(dalam

Rupiah)

160.917.425

Total

Kelurahan

Bagus Kuning
Plaju Ulu
Plaju Darat
Talang Putri
Silaberanti
15 Ulu
Talang Bubuk

Penerimaan PBB
(dalam Rupiah)

 31.452.807
116.970.285
  36.390.404
  24.353.262
 116.949.382
 345.625.341
  22.361.566
694.103.047

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
 2011

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa
jumlah biaya yang dianggarkan seksi ekstensifikasi
pada tahun 2009 untuk kegiatan ekstensifikasi melalui
pendataan objek pajak bumi dan bangunan adalah
sebesar Rp. 160.917.425. Jumlah biaya yang
dianggarkan ini adalah jumlah biaya untuk 7
kelurahan saja. Dari masing-masing kelurahan ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan
penerimaan terhadap penerimaan pajak secara
keseluruhan. Penerimaan pajak yang diterima masing-

masing kelurahan berbeda satu dengan yang lain.
Penerimaan terbesar diberikan oleh Kelurahan 15 Ulu
dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 345.625.341
dan jumlah penerimaan terkecil diberikan oleh
Kelurahan Talang Bubuk dengan jumlah penerimaan
sebesar Rp.22.361.566.

Total penerimaan yang dihasilkan dari 7
kelurahan tersebut adalah sebesar Rp.694.103.047.
Dapat dilihat bahwa dengan jumlah anggaran biaya
sebesar Rp.160.917.425, penerimaan yang bisa
didapat sebesar Rp.694.103.047. Hal ini menunjukkan
kegiatan ekstensifikasi memberikan pengaruh yang
positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Tabel 4: Data Anggaran Biaya Ekstensifikasi dan
Penerimaan PBB pada 4 Kelurahan di tahun 2010

Anggaran
Biaya

(dalam
Rupiah)

155.692.500

Total

Kelurahan

13 Ulu
16 Ulu
Talang Takat
Sentosa

Penerimaan
PBB (dalam

Rupiah)

202.140.941
580.832.804
159.055.849
  76.399.429

1.018.429.023

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
 2011

Tabel 4 di atas merupakan tabel data
anggaran biaya ekstensifikasi dan penerimaan PBB
pada 4 kelurahan di tahun 2010. Jumlah biaya yang
dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan
ekstensifikasi pendataan objek pajak bumi dan
bangunan adalah sebesar Rp 155.692.500 untuk 4
kelurahan yaitu Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 16 Ulu,
Kelurahan Talang Takat, dan Kelurahan Sentosa.

Jumlah penerimaan yang dihasilkan dari
masing-masing kelurahan berbeda dengan jumlah
terbesar berasal dari Kelurahan 16 Ulu yaitu sebesar
Rp 580.832.804. Total penerimaan yang dihasilkan
dari kegiatan ekstensifikasi di 4 kelurahan ini adalah
sebesar Rp. 1.018.429.023. Jumlah penerimaan pajak
di tahun 2010 lebih besar dibandingkan dengan
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jumlah penerimaan tahun 2009. Dan jumlah
penerimaan yang diterima tahun 2010 ini sangat besar
bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ekstensifikasi pendataan
objek pajak bumi dan bangunan yang hanya
mengeluarkan biaya sebesar Rp.155.692.500. Jumlah
anggaran yang dikeluarkan memang lebih sedikit
dibandingkan dengan anggaran tahun 2009, hal ini
disebabkan karena jumlah kelurahan yang dijadikan
objek pendataan pajak bumi dan bangunan lebih
sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya
4 kelurahan saja.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak
bumi dan bangunan ini memiliki kaitan yang erat
dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak yang
diterima oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Dari kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan objek
pajak bumi dan bangunan ini penerimaan pajak
meningkat sebesar Rp.342.325.976 dengan
persentase kenaikan sebesar 47%.

4.2 Analisa Atas Efektivitas Pelaksanaan
Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Melalui
Pendataan Objek PBB di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Palembang Seberang Ulu

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada
dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah
wajib pajak yang terdaftar. Dengan meningkatnya
jumlah wajib pajak ini maka diharapkan dapat juga
meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan untuk
menambah penerimaan negara, yaitu sebuah metode
yang secara umum identik dengan perluasan cakupan
pengenaan pajak dengan menambah sumber-sumber
penerimaannya. Maka dari itu, kegiatan ekstensifikasi
pajak memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan
penerimaan pajak.

Kantor pelayanan pajak khususnya seksi
ekstensifikasi membuat penganggaran untuk
melakukan kegiatan ekstensifikasi ini. Dari jumlah
anggaran yang dikeluarkan dapat dinilai seberapa
efektif kegiatan ektensifikasi yang telah dilakukan

seksi ekstensifikasi pajak dibandingkan dengan
jumlah penerimaan yang didapat dari kegiatan
tersebut. Dapat dilihat dari tabel data sebelumnya
yaitu tabel 2 tentang Data Anggaran Biaya Pendataan
Objek PBB untuk Kegiatan Ekstensifikasi, anggaran
yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ekstensifikasi
cukup besar. Di tahun 2009, KPP Pratama Palembang
Seberang Ulu mengeluarkan biaya sebesar Rp.
160.917.425 dan di tahun 2010 sebesar Rp.
155.692.500.

Jumlah anggaran yang dikeluarkan di tahun
2010 memang lebih kecil jumlahnya dibandingkan
dengan anggaran yang dikeluarkan di tahun 2009.
Namun,  walaupun jumlah anggaran yang dikeluarkan
di tahun 2010 lebih sedikit, hal ini tidak
mempengaruhi jumlah penerimaan PBB yang
diterima KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Jumlah penerimaan PBB yang diterima KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu di tahun 2010 sebesar
Rp.1.018.429.023. Jumlah ini lebih besar
dibandingkan dengan jumlah penerimaan PBB di
tahun 2009 yaitu sebesar Rp.694.103.047. Jumlah
anggaran yang lebih kecil di tahun 2010 ini
dikarenakan jumlah kelurahan yang menjadi objek
pendataan PBB lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah kelurahan di tahun 2009. Jumlah kelurahan
yang dilakukan pendataan di tahun 2009 sebanyak 7
kelurahan sedangkan di tahun 2010 sebanyak 4
kelurahan saja.

Kegiatan ekstensifikasi juga mempunyai
tujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat jumlah wajib
pajak yang baru terdaftar setiap tahunnya dari tahun
2009 sampai 2010. Di tahun 2009 jumlah wajib pajak
baru yang terdaftar adalah sebanyak 26.313. Jumlah
wajib pajak badan baru yang terdaftar sebanyak
1.178, jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak
24.956, dan jumlah wajib pajak bendaharawan
sebanyak 179.

Di tahun 2010, jumlah wajib pajak baru
yang terdaftar meningkat baik dari jumlah wajib pajak
badan, wajib pajak orang pribadi, maupun wajib
pajak bendaharawan. Jumlah wajib pajak badan baru
yang terdaftar sebanyak 1.373, jumlah wajib pajak
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orang pribadi sebanyak 32.562, dan jumlah wajib
pajak bendaharawan sebanyak 197. Peningkatan
terbanyak terjadi pada jumlah wajib pajak orang
pribadi dimana jumlahnya meningkat hingga 30%
sedangkan wajib pajak badan meningkat 16,6% dan
wajib pajak bendaharawan meningkat sebesar 10,1%.
Dari jumlah wajib pajak baru yang terdaftar dan
semakin meningkat dapat diketahui bahwa kegiatan
ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu berjalan efektif.

Efektif atau tidaknya suatu program dapat
dilihat dari beberapa indikator yang di antaranya
adalah: taraf pencapaian sasaran atau tujuan dan
memiliki efek atau pengaruh yang besar terhadap
organisasi. Untuk mencapai efektivitas yang
dimaksud sebuah organisasi juga perlu
memperhatikan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhinya seperti kejelasan program kerja,
struktur organisasi, serta penghargaan dan motivasi.

Tingkat pencapaian atau realisasi atas
target maupun tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya merupakan hal pertama yang
menunjukkan sebuah program terlaksana dengan
efektif atau tidak. Semakin tinggi tingkat pencapaian
maka semakin efektif pula program kerja yang telah
dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan ekstensifikasi
pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat
dikatakan efektif karena sebagaimana diketahui
bahwa tujuan dari dilaksanakannya ekstensifikasi ini
adalah untuk menjaring wajib pajak sebanyak-
banyaknya. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui
bahwa jumlah wajib pajak baru yang terdaftar terus
meningkat di KPP Pratama Seberang Ulu. Hal ini
menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan
ekstensifikasi ini berjalan dengan efektif dan sesuai
dengan yang diharapkan.

Namun, efektif tidak hanya dapat
ditentukan dari pencapaian atas tujuannya tetapi juga
seberapa hasil yang diperoleh dapat berpengaruh bagi
organisasi. Hasil yang dimaksud ini adalah
penerimaan pajak bumi dan bangunan dari hasil
kegiatan ekstensifikasi pajak melalui pendataan objek
pajak bumi dan bangunan. Jumlah wajib pajak yang
telah terjaring dari kegiatan ekstensifikasi inilah yang

diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Jumlah
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meningkat
dengan pesat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Jumlah
penerimaan pajak bumi dan bangunan ini dapat dilihat
pada tabel 3 dan tabel 4.

Dari uraian-uraian tersebut maka dapat
dikatakan bahwa kegiatan ekstensifikasi melalui
pendataan objek PBB yang dilakukan oleh KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu berjalan dengan
efektif karena telah mencapai tujuan utama dari
kegiatan ekstensifikasi ini yaitu menjaring jumlah
wajib pajak sebanyak-banyaknya dan meningkatkan
jumlah penerimaan pajak khususnya penerimaan
pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pelaksanaan
kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu juga telah sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang ada dalam peraturan
perpajakan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari pembahasan yang telah
diuraikan adalah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan
memiliki kaitan yang erat dengan jumlah penerimaan
pajak. Dari kegiatan ekstensifikasi ini diharapkan
penerimaan pajak yang diperoleh meningkat secara
terus menerus. Begitu pula dengan penerimaan yang
diterima KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang
terus meningkat dikarenakan adanya kegiatan
ekstensifikasi pendataan objek pajak bumi dan
bangunan ini. Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi
melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan
ini penerimaan di KPP Pratama Seberang Ulu
meningkat sebesar 47%. Walaupun jumlah anggaran
yang dikeluarkan lebih sedikit tapi hal ini tidak
mengurangi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi melalui
pendataan objek pajak bumi dan bangunan yang telah
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Seberang Ulu sudah efektif. Hal ini dapat
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terlihat dari pelaksanaan kegiatannya yang sesuai
dengan tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
yang terdapat di dalam Per-116/PJ/2007 tentang
Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui
Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelaksanaan ekstensifikasi ini dapat
dikatakan efektif juga karena sebagaimana diketahui
bahwa tujuan    dari dilaksanakannya ekstensifikasi
ini adalah untuk menjaring wajib pajak sebanyak-
banyaknya. Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar
di KPP Pratama Seberang Ulu juga meningkat setiap
tahunnya baik Wajib Pajak Orang Pribadi yang
meningkat 30,5%, Wajib Pajak Badan sebesar
16,65% maupun Wajib Pajak Bendaharawan yang
meningkat 10,1%. Jumlah wajib pajak yang terjaring
inilah yang diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah
penerimaan pajak yang diterima KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu.

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan
dan kesalahan. Maka dari itu, diharapkan saran dari
para pembaca. Penelitian ini tidak didukung dengan
data yang lengkap dan detail sehingga pembahasan
yang diuraikan kurang akurat. Namun, peneliti tetap
berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan para
pembaca.
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