


Terima kasih atas tanggapan positif terhadap 
bit dan pelaksanaan bit day care yang diselengga-
rakan di beberapa perwakilan, mudah mudahan 
tanggapan positif tak mengendurkan kami untuk 
selalu memberikan yang terbaik. Pusinfowas se-
bagai unit pendukung bertekad untuk menjadi 
trend setter dalam pelayanan di BPKP. 

 
Dalam edisi kali ini bit mengangkat liputan pe-

laksanaan kegiatan bit day care di perwakilan 
BPKP, selain itu disajikan pula artikel artikel ber-
manfaat seperti tips trik lotus notes dan multime-
dia yang selalu setia menemani para pecinta IT. 

 
Akhir kata kami ucapkan selamat membolak 

balik halaman dan jangan bosan untuk terus men-
yampaikan tulisan, saran,  dan masukan kepada 
kami. 

 

Animaharsi 

Pengantar Redaksi 



Pengenalan  
Software Adobe After Effect  

Seri 1 

Tips & Trik Multimedia 

Adobe After Effect 6.5 merupakan program untuk membuat sebuah desain 
film atau video berdurasi pendek. Dengan pengolahan yang teliti dan daya kreasi 
yang bagus, hasil desain dan penganimasian akan tampak lebih indah dan eksk-
lusif. Program ini sering digunakan untuk membuat film atau audio visual di dunia 
periklanan. 

 
Tips & Trik disajikan berseri  dengan  disertai petunjuk dan gambar yang akan 
membantu dalam mempelajari dan memahami proses pembuatan animasi teks, 
mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat kesulitan menengah . 

Artikel ini  meliputi : 

 



Tips & Trik Multimedia 

 TYPIST EFFECT 
 
Membuat komposisi baru 
 
Composition>New Composition… 
 

Atur parameternya sebagaimana terlihat pada gambar berikut 

Buat layer text : Layer>New>Text 



Pilih pada menu Effect>Text>Path Text 

Pada kotak dialog ketikan “hallowww….” 

Maka akan tampil di layar preview sbb : 
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Pada kotak dialog Effect Control, rubah parameter advance>visible character =0 

Geser current time indicator pada posisi 00:00s 
Klik Time Vary Stopwatch disamping Visible Characters  
Geser current time indicator pada posisi 04:00s, rubah parameter advance>visible char-
acter =20 
Untuk melihat hasilnya, tekan tombol Play/Pause pada panel time control 



Cloud Computing di Sektor Publik 
 

Oleh :  Pramistiti R 

(Pranata Komputer di Pusinfowas) 

Abstraksi— Cloud berarti awan, suatu kata yang dimaksudkan untuk 

melambangkan adanya koneksi internet dan Computing berarti komputer, untuk 

melambangkan adanya penggunaan teknologi komputer. Secara bahasa Cloud 

Computing berarti penggunaan internet dan teknologi komputer. 

Pada Cloud Computing, komputer 
harus selalu terkoneksi ke internet 
untuk  mengerjakan sesuatu, user dapat 
menggunakan aplikasi tanpa melakukan 
installasi, mengakses file pribadi di 
komputer manapun melalui akses 
internet, tanpa harus memiliki perangkat 
server sendiri. 

Contoh sederhana Cloud 
Computing yaitu, Yahoo mail atau Gmail, 
kita tidak perlu menginstall software 
atau server untuk menggunakannya, 
semua user hanya perlu koneksi internet.  
Software manajemen email dan server 
semuanya ada di Cloud (internet) dan 
secara total semuanya dikelola oleh 
provider (penyedia jasa Internet).  

Bila perusahaan membutuhkan 
aplikasi CRM (Customer Relationship 
Management), perusahaan tersebut tidak 
perlu membeli aplikasi CRM, tidak perlu 
membeli hardware, server, dan kemudian 
harus memiliki Tim TI khusus untuk 
menjaga server dan aplikasi tersebut, 

disinilah peran Cloud Computing. 
Sebagai contoh penyedia jasa 

seperti Microsoft, telah menyediakan 
aplikasi CRM yang dapat digunakan 
langsung oleh perusahaan.  
Pembayaran dapat dilakukan per bulan 
atau per tahun, tergantung kontrak 
sesuai pemakaian, 
tidak ada lagi investasi diawal yang har
us dilakukan untuk pembelian 
hardware dan software serta tidak 
memerlukan biaya maintenance. 

Awalnya pada tahun 1960, 
seorang ilmuwan komputer bernama 
John McCarthy menulis sebuah artikel 
berjudul “Computation May Someday 
be Organized as a Public Utility”, dan 
pada awal tahun 1990-an, muncul ide 
bahwa nantinya konsep komputer itu 
menjadi grid computing, maksudnya 
bahwa komputer akan menjadi seperti 
listrik, yang merupakan kebutuhan dan 
masyarakat bisa mengakses komputer 
seperti berlangganan listrik dari PLN.   
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Sebagai contoh, apabila kita 

membutuhkan listrik, maka tidak perlu 
punya pembangkit listrik sendiri, kita 
hanya perlu menyambungkan jaringan 
listrik, dan sudah bisa langsung 
memanfaatkan layanan tersebut, 
pembayaran dapat dilakukan bulanan 
sesuai pemakaian. 
 
Konsep Cloud Computing 
 

Tiga model layanan Cloud Com-
puting yaitu Software as a Service 
(SaaS), Platform as a Service (PaaS) 
dan Infrastructure as a Service (IaaS). 
Software as a service berarti aplikasi 
disediakan oleh provider sebagai laya-
nan sesuai kebutuhan user, dengan 
layanan ini user tidak perlu lagi membeli 
lisensi dan melakukan installasi untuk 
dapat menggunakan sebuah aplikasi, 
tetapi cukup membayar biaya sesuai pe-
makain. 

Secara teknis, model ap-
likasi ini memanfaatkan web-based in-
terface yang diakses melalui web 
browser. Contoh SaaS ini ialah Google 
Docs dari Google yang merupakan ap-
likasi perangkat Office serupa Microsoft 
Word, dengan menggunakan Google 
Docs kita dapat mengolah dokumen 
tanpa harus menginstall software Office.  
SaaS ini merupakan model aplikasi 
cloud computing yang sa-
sarannya difokuskan pada user individ-
ual. 
 Jika SaaS merupakan model laya-
nan yang fokusnya pada aplikasi, maka 

Platform as a service (PaaS) focus pada 
Application Development. Sasaran 
model ini ialah para programmer dan 
Application Developer, karena dalam 
model ini provider menyediakan laya-
nan yang berupa serangkaian perang-
kat lunak dan alat-alat pengembangan 
produk yang tersedia pada infrastruktur 
provider sehingga developer dapat 
menciptakan aplikasi pada Platform 
Provider melalui internet.  Con-
toh PaaS ini antara lain, Google App 
Engine dan Windows Live. 
 

Model layanan Cloud Computing 
yang paling luas cakupannya yaitu In-
frastructure as a Service (IaaS), yang 
meliputi penyediaan layanan infrastruk-
tur secara terintegrasi, pro-
vider menyediakan virtual server den-
gan IP address yang unik, 
user dapat menggunakan Application 
Program Interface (API) milik provider 
untuk memulai, menghentikan, men-
gakses dan mengkonfigurasi virtual 
server dan media storage-nya. 

Media storage dapat bersifat fisik 
berupa hardware maupun virtual (di 
dalam cloud).  Sasaran model layanan 
ini adalah ditingkat korporasi karena 
adanya efisiensi biaya dalam 
penggunaan infrastruktur berbasis 
virtual server.  Contoh IaaS antara lain 
adalah IBM. 

IBM sebagai provider Cloud 
Computing menyediakan teknologi 
penyimpanan data secara virtual yang 
memungkinkan pengguna untuk 
menyimpan data secara konvensional, 
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pemilik data dapat fokus terhadap 
bisnis perusahaan tanpa harus 
memikirkan biaya yang dikeluarkan 
untuk membangun penyimpanan data, 
karena semua layanan ini dapat 
disewa, dengan fasilitas kemudahan 
akses, kecepatan dan dengan harga 
yang 
terjangkau. 

 
Man-
faat dan 
Kerugian 
Cloud 
Comput-
ing 
  
 
Man-

faat Cloud Computing : 
1. Sangat membantu bagi perusahaan 

yang baru berdiri, menghemat 
biaya investasi pembelian infra-
struktur TI dan biaya installasi, 
serta mempercepat waktu imple-
mentasi. 

2. Efisiensi, karena membayar sewa 
sesuai dengan yang telah diguna-
kan. 

3. Dapat mengurangi pembelian infra-
struktur TI yang tidak perlu. 

4. Memudahkan operasional dan 
manajemen perusahaan di bidang 
TI. 

Kerugian Cloud Computing : 

1. Kerahasiaan kurang terjamin, 
karena data yang kita masukkan ke 
provider mungkin bisa terbaca oleh 
perusahaan lain. 

2. Kemungkinan kurangnya layanan 
service dari provider mengenai se-
curity, meliputi data recovery dan 

data protection. 
3. Kemungkinan hi-
langnya kepimilikan 
data yang kita masuk-
kan ke provider, seperti 
hak cipta atas design. 
4. Komputer akan 
menjadi lambat atau 
tidak bisa dipakai sama 
sekali jika internet 
bermasalah atau tidak 
ada koneksi internet. 
 
  Organisasi 
sektor publik antara lain 
adalah lembaga pemer-

intah, organisasi agama, organisasi 
sosial, yayasan, institusi pendidikan 
dan organisasi kesehatan. Sebagian 
besar organisasi sektor publik tidak 
mencari keuntungan financial, namun 
tetap harus mampu melayani kebutu-
han publik dengan baik.  Pelayanan 
yang baik memerlukan dukungan 
teknologi yang baik pula dalam segi 
infrastruktur dan sumber daya 
manusia. 
  Demi meningkatkan pelayanan 
yang baik kepada publik, organisasi 
sektor publik dapat mempercayakan 
segala keperluan TI kepada provider 
Cloud Computing. Saat ini provider-
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provider Cloud Computing lokal yang mendukung teknologi dari VMWare yaitu PT. 
Aplikasinusa Lintasarta, PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma), PT. Pasifik 
Satelit Nusantara, PT. Astra Graphia Information Technology (AGIT), PT. 
Infoprima Mitra Solusi, PT. Menara Sinar Semesta, dan PT. Biznet Networks, yang 
harus bersaing dengan provider-provider dari luar seperti VMWare, IBM, 
Microsoft, HP, Intel, dll. 
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Bagaimanapun laptop atau notebook tetap diperlukan sebagai teman perjalanan 
agar browsing anda bermanfaat untuk menunjang pekerjaan. 
Walaupun HP sudah bisa digunakan untuk bermain internet, 
namun rasanya kurang puas jika hanya melihat tampilan HP 
yang sangat kecil. 
Laptop sudah berada disamping anda dan HP yang bisa untuk 

internetanpun ada ditangan anda. 
Bagaimana menyandingkan dua fungsi ini ? 

Ada  satu syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua 
perangat ini yaitu Wifi. 

Masing-masing harus ada fasilitas WIFI. 
Di laptop biasanya terdapat pada bagian ujung kanan denga icon berupa signal 

internet access seperti dibawah ini : 

Jika belum muncul, carilah di sekitar keyboar biasanya ada tombol seperti payung atau 
antena. 
Sedangkan pada HP biasanya terdapat pada pengaturan / Setting / Setelan. 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah : 
Pastikan koneksi internet di HP lancar 
Setting  / Konfigurasi Hotspot di HP 
Koneksi di laptop 
Ad.1 Koneksi Internet 
Saya gunakan Kartu Simpati untuk mencoba mengkoneksikan internet melalui paket 
yang ditawarkan. 

1. Ketik *363#  Enter 
2. Pilih nomor 2 / Telkomflash 
3. Pilih Flash Kuota Based-Optima 
4. Pilih Flash Harian 
5. Pilih No.1  Rp. 6000 /1 hari 

Menyandingkan HP  bersama Laptop 
Oleh : Lutfi 



Lihat gambar 

 

 

Catatan : 
Jika  tidak menggunakan paket tersebut, di HP ada fasilitas Manajemen SIM, 
tinggal mengaktifkan saja Kartu mana yang akan digunakan sebagai 
SAMBUNGAN DATA, tidak harus menggunakan fasiltas paket yang disediakan 
oleh telkomsel maupun XL, dll. 

Trend IT 



 
Ad.2 Konfigurasi Hotspot di HP 
Gunanya untuk mengatur nama hotspot dan passwordnya, caranya : 
Pada Menu Utama Cari Setting / Pengaturan / Setelan 
Cari Jaringan & Nirkabel, Klik (gb. 1) 
Cari Penambahan & Hotspot portable (gb. 2) 

Gb. 1         Gb. 2 

  
Pada gambar 3, Centrang Hotspot Wi-Fi Portabel 
Pada gambar 3, Lalu Klik Setelan Hotspot Wi-Fi Portable 

Gb. 3       Gb. 4 

 

Pada Gambar 4, Klik Konfigurasikan Hotspot Wi-Fi 
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Berilah nama SSID Jaringan Anda (Gb. 5) 
Gb. 5                Gb. 6 

       

Dan tetapkan Security key nya (Gb. 6) 

Ad.3 Koneksi di laptop 
Langkah ktiga adalah mengkonekkan di laptop. 
Perhatikan disudut kanan bawah (lihat gambar), Nama SSID Jaringan sudah 
otomatis muncul. 
Klik saja Connect 

Akan muncul tampilan seperti ini 
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Masukkan Security Key yang sudah ditetapkan, Klik OK 
Tunggu beberapa saat 

Jika lancar maka akan tampil seperti dibawah ini : 

Yang artinya anda sudah bisa berselancar , arahkan mouse akan muncul status koneksi 
yang sedang anda gunakan  

Untuk Merek HP tertentu terdapat beberapa perbedaan istilah dalam penyebuta menu 
yang tersedia, silahkan disesuaikan. Semoga bermanfaat. 
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Sistem Informasi Pajak Bumi dan 
Bangunan yang Pindah Tangan 

Oleh : Fajri—Pegawai Magang Pusinfowas 

Abstraksi— Diterbitkannya UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Restribusi 
Daerah menjadikan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya 
merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak (DJP), maka 
akan berpindah menjadi wewenang pemerintah daerah.Semua proses yang 
terkait seperti pendataan dan penilaian, penetapan, penerimaan dan penagihan, 
serta pelayanan yang termasuk didalamnya berupa kemudahan pembayaran 
melalui sistem perbankan sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah 
daerah. UU No 28 Tahun 2009 memberikan wewenang pengelolaan tersebut akan 
diberikan kepada daerah secara bertahap dan harusselesai pada 31 Desember  
2013  

Setiap kebijakan yang diambil 
pasti ada sisi baik dan sisi kurang 
baiknya. Begitu pula dengan 
berpindahnya PBB sektor Pedesaan dan 
Perkotaan ke dalam lingkup 
pengelolaan Pemerintah Daerah 
sepenuhnya. Sebagai contohnya Kota 
Surabaya menerapkan kebijakan 
peralihan PBB dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerahTahun 2011. Pada 
2009, target penerimaan PBB 
sebesar473milyar dapat terealisasi 
sebesar 308milyar yang berarti pada 
tahun 2009 PBB kota Surabayatidak 
memenuhi target karena 
hanyamendapat 64,8%. Pada tahun 
2010, target penerimaan PBBsebesar 
512milyar dan diperoleh sebesar 
421milyar. Berarti pada tahun 2010 PBB 
kota Surabayamasih belum memenuhi 

target karena hanyamendapat 82,2%. 
Selanjutnya di tahun 2011, pemerintah 
daerahmengambil alih hak atas PBB. 
Pada periode ini, pemkot 
mencanangkantarget 600milyar dan 
ternyata didapat PBB sebanyak 
660milyar. Hal ini berarti melampaui 
target sebesar 110%. 

Secara sekilas sesuai contoh di 
atas, pengalihan PBB sektor P2 ini 
memberikan keuntungan yang besar 
yang pemerintah Daerah tersebut 
dengan pemasukan ke APBD yang 
cukup besar. Namun hal tersebut 
terjadi di Surabaya, kota yang maju 
dalam hal perekonomian yang tingkat 
pendidikan warganya juga cukup tinggi 
dan memiliki luas yang tidak kecil. Lalu 
apa yang terjadi jika pengalihan itu 
ditangani oleh Pemerintah Daerah 
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Kabupaten atau Kota yang nilai tanah 
disana rendah, perekonomian kurang 
maju, kesadaran warganya rendah? 
Malah bisa saja yang terjadi adalah 
biaya untuk pengadministrasian dan 
pengelolaan PBB tersebut lebih besar 
daripada besarnya pendapatan yang 
diterima dari pajak tersebut. 

Hingga saat inidari 497 daerah 
tercatat baru 18 daerah yang mulai 
memungut PBB perkotaan dan 
perdesaan, dan sekitar 100 daerah 
baru selesai menyusun Perda. Padahal, 
batas waktu peralihan hanya kurang 
dari dua tahun, yakni Desember 2013. 

Padahal dengan diberikannya 
kewenangan pengelolaan, tidak berarti 
bahwa pelayanan terhadap wajib pajak 
akan menurun, sebaliknya salah satu 
yang diharapkan adalah peningkatan 
pelayanan kepada wajib pajak. Artinya 
semua fitur yang tersedia pada saat 
dikelola oleh Pemerintah Pusat harus 
juga dapat ditangani oleh sistem yang 
akan dikelola oleh pemerintah daerah 
dan bahkan Pemerintah Daerah dapat 
memikirkan bagaimana agar dapat 
meningkatkan pelayanan lebih kepada 
wajib pajak. 

Pada saat semua pengelolaan 
PBB sektor P2 masih berada di tangan 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah 
banyak sistem yang dibangun dan 
dikembangkan untuk mendukung 
maksimalisasi pelayanan PBB kepada 
wajib pajak. Proses bisnis pengelolaan 
PBB dari yang menyangkut pendataan, 
penilaian/penentuan NJOP, pencetakan 
SPPT/STTS/DHKP, penerbitan salinan 

SPPT/Surat Keterangan NJOP, 
penetapan pajak (NJOPTKP, NPOPTKP, 
ketetapan minimal, dan lain-lain), 
administrasi penerimaan, pemungutan 
dan tempat pembayaran, penagihan, 
tunggakan, pemeriksaan/penelitian, 
pengurangan dan keberatan, dan lain-
lain telah banyak sistem dan peraturan 
yang mendukungnya. Hal ini juga 
merupakan yang harus diperhatikan 
oleh Pemerintah Daerah yang akan 
melakukan “alih tangan” pengelolaan 
PBB dari pemerintah pusat. 

Data yang telah diperoleh dari 
hasil pendataan seperti Nomor Objek 
Pajak, letak Objek Pajak, Subjek Pajak, 
data dan letak relatif tanah, kondisi 
fisik bangunan yang diisikan dalam 
SPOP dan LSPOP diproses melalui 
bantuan sistem komputer yang pada 
akhirnya menghasilkan suatu nilai atas 
Objek Pajak terkait. Nilai yang 
dihasilkan tersebut terbagi menjadi 
nilai bumi dan nilai bangunan.  
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Nilai bangunan diperoleh dengan 
memprosesnya melalui Aplikasi Daftar 
Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 
yang sebelumnya sudah dimasukan 
data resource nilai pasar komponen 
bangunan yang berlaku pada daerah 
tersebut. Lalu fiskus memasukan data 
yang berada pada LSPOP untuk dapat 
menghasilkan nilai atas bangunan 
tersebut. 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi 
diperoleh dengan melakukan penilaian 
atas suatu wilayah yang kemudian 
dikelasifikasi berdasar Zona Nilai Tanah 
(ZNT). Wilayah-wilayah yang memiliki 
nilai sama akan diberi warna sama 
yang menandakan Nilai Indikasi Rata-
rata yang sama. Pengolahan peta ZNT 
ini menggunakan software MapInfo 
yang juga digunakan untuk memecah, 
menggabungkan, maupun meng-
update  data atribut pada suatu luasan 
area tanah.  

 

Macam penilaian yang 
menggunakan komputer seperti yang 
tersebut di atas digunakan pada 
penilaian massal yang objeknya standar 

dan tidak memiliki kriteria khusus. Oleh 
karena penilaian macam itu 
menggunakan bantuan sistem dalam 
komputer maka disebut juga dengan 
Computer Asissted Valuation. Bantuan 
teknologi dalam melakukan penilaian 
ini sangat memberikan kontribusi yang 
besar mengingat terbatasnya jumlah 
fiskus untuk melakukan penialain di 
lapangan sedangkan jumlah objek 
pajak sangat banyak. 

Setelah nilai bumi dan bangunan 
atas suatu Objek Pajak diperoleh, maka 
dimasukanlah data tersebut ke dalam 
basis data yang menampung semua 
informasi yang terkait dengan 
pengadministrasian PBB. Kemudian 
NJOP beserta data lainnya tersebut 
dapat diakses melalui peta yang telah 
dibentuk dan telah dijadikan data 
atribut atas suatu luasan wilayah yang 
memiliki identitas yang unik berupa 
NOP. Peta tersebut dapat menampilkan 
beberapa kategori tampilan sesuai yang 
kita pilih. Jadi dalam peta tersebut 
dapat untuk mengatahui daerah mana 
saja yang pembayarannya masih 
banyak tertunggak atau pun yang 
sudah embayar lunas hingga tahun 
berjalan. Peta tersebut juga dapat 
digunakan untuk melakukan pemetaan 
terhadap potensi penerimaan PBB atas 
wilayah kerja Kantor Pajak Pratama 
terkait dan juga berbagai macam 
penggunaan bangunan di suatu 
daerah. Jadi sebenarnya peta tersebut 
sangat bermanfaat untuk memetakan 
potensi penerimaan pajak secara 
keseluruhan. Sehingga dapat 
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digunakan untuk menentukan 
kebijakan apa yang akan diambil dalam 
rangka memaksimalkan penerimaan 
pajak di suatu daerah maupun 
nasional. 

Setiap sistem yang dibangun 
pasti harus memberikan kemudahan 
dan maksimalnya pelayanan kepada 
masyarakat. Begitu pula yang dilakukan 
pada sistem pelayanan PBB ini.Sistem 
Informasi Manajemen Payment Online 
Sistem (SIM POS) PBB melakukan 
komunikasi data dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama dalam hal informasi 

wajib pajak beserta kewajibannya yang 
akan digunakan sebagai data dasar 
transaksi pembayaran PBB. Setelah 
transaksi pembayaran telah dilakukan 
oleh wajib pajak, maka SIM POS PBB 
wajib mengirimkan informasi transaksi 
tersebut ke KPP Pratama sebagai dasar 
untuk melakukan updating data Sistem 
Informasi Obyek Pajak Bumi dan 
Bangunan ( SISMIOP ) yang ada di KPP 
Pratama. 

Sistem Informasi pemungutan/
pembayaran PBB menyediakan fitur 
pembayaran dengan berbagai macam 
pola. 

• Pertama pembayaran PBB me-

lalui Bank Pembangunan 
Daerah yang terhubung lang-
sung dengan KPP Pratama 
dengan metode sinkronisasi.  

• Kedua pembayaran PBB me-
lalui mobil keliling atau mob-
ling yang akan dilakukan 
sinkronisasi data setelah 
kegiatan mobling berakhir.  

• Ketiga Pembayaran PBB pada 
bank tempat pembayaran yang 
sinkronisasinya dilakukan me-
lalui koneksi VPN.  

Keseluruhan data pembayaran akan da-
pat dipantau di Server Data Manage-
ment yang merupakan pusat informasi 
bagi petugas dalam menjalankan 
pengelolaan pemungutan PBB. 
Sehingga Wajib Pajak dapat dengan 
mudah melakukan transaksi untuk 
memenuhi kewajibannya membayar 
pajak. 

Dengan Payment Online System 
PBB, masyarakat Wajib Pajak da-
pat  lansung mengontrol   ketetapan 
pajaknya, mulai dari ukurannya, luas 
tanahnya, luas bangunannya,  ke-
mudian pemiliknya apakah betul atau 
tidak, termasuk klasifikasi NJOP-
nya.  Selain masyarakat dapat 
mengontrol  PBBnya, dengan sistem 
online ini pemerintah mendapatkan 
angka yang real time untuk 
penerimaan maupun jumlah PBB 
terutang yang belum dibayarkan. 

Oleh karena itu, semoga dengan 
berpindahnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor P2 ke tangan 
Pemerintah Daerah setempat dapat 
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memberikan pelayanan yang jauh lebih maksimal dan juga memberikan 
dampak yang terasa langsung oleh masyarakat setempat karena setiap 
rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar PBB berarti juga 
langsung kembali kepada dirinya sendiri tanpa melalui proses bagi hasil di 
pusat terlebih dahulu. Semoga berpindahnya pengelolaan ini menjadi 
penyemangat kepada tiap daerah untuk dapat dijadikan sumber penerimaan 
terhadap APBD yang dari mereka untuk mereka. 
Sumber: 
UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
KeputusanDirektur Jenderal PajakNomor KEP - 533/PJ./2000 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-25/PJ.6/2006 
http://www.piramidasoft.com 
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MEMBANDINGKAN KEMAMPUAN CMS 
JOOMLA DAN WORDPRESS 

Oleh : 
Dicky Satria Utama1 (17109116) 

1,2Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gunadarma 

Abstraksi— Sebuah dokumen tentang Content Management Sistem dan jenis itu 
sedang disajikan. Pada akhirnya, CMS diperkenalkan. Seperti Joomla dan 
Wordpress, dan untuk membandingkan CMS tersebut. Lakukan penilaian 
menggunakan model matrix, membandingkan component atau module yang ada 
dari masing-masing CMS seperti, Built-in Applications, Security, E-commerce, 
Management, dan Easy in Use. Setelah melakukan perhitungan dari beberapa 
parameter tersebut. Mendapatkan hasil kedua CMS tersebut, untuk CMS Joomla 
merupakan CMS yang mendukung dalam website e-commerce. Sedangkan untuk 
CMS Wordpress merupakan CMS yang diunggulkan dalam website personal. 
 
Kata kunci : CMS, web e-commerce, personal web 

1. Pendahuluan 
 
 Pada saat ini ilmu komputer sedang 
berkembang pesat di Indonesia. 
Terbukti dengan digunakannya ilmu 
komputer untuk segala bidang 
khususnya untuk membuat sebuah 
website. Seiring dengan 
berkembangnya dunia internet aplikasi 
–aplikasi yang digunakan untuk 
membuat website juga berkembang, 
dari yang semula membuat sebuah 
website hanya bisa menampilkan teks 
saja sampai bisa menampilkan gambar 
tetapi membuatnya masih manual yaitu 
membuat perhalaman dan sekarang 
ada cara yang lebih mudah lagi dalam 

pembuatan website yaitu dengan 
menggunakan CMS (Content 
Management System). 
 Oleh karena itu dalam paper ini 
akan membahas CMS yang popular dan 
sering digunakan dalam pembuatan 
website yaitu, JOOMLA dan 
WORDPRESS dimana diantara kedua 
CMS tersebut mana yang mempunyai 
kemampuan yang baik dalam 
pembuatan website khususnya untuk e
-commerce dan personal web (blog).  
 Adapun cara yang digunakan untuk 
membandingkan kedua CMS ini dengan 
menggunakan model matriks. Analisis 
matriks adalah alat yang paling mudah 
untuk memetakan gambaran 
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perbandingan dua hal untuk dikaji. 
Caranya dengan menetapkan satu 
model, satu acuan sebagai pembanding 
agar perbandingan itu menjadi lebih 
mudah dipahami. Biar lebih mudah, 
saya menggunakan ukuran 
perbandingan. 
 
 Dalam penulisan paper ini sebagai 
acuan untuk perbandingan antara 
kedua CMS ini perlu ditentukannya 
problem definition. Problem definition 
ini akan digunakan untuk mengukur 
kemampuan kedua CMS ini. Dimana 
diantara kedua CMS ini mana yang 
lebih baik jika dimplementasikan dalam 
web e-commerce dan personal web. 
 Pada bagian ini akan ditampilkan 
sebuah kutipan dari sebuah tulisan 
yang membandingkan beberapa CMS 
yang diantaranya Joomla dan 
Wordpress. Tulisan ini dibuat oleh 
orang jerman dengan menggunakan 
bahasa jerman yang sudah diartikan 
kedalam bahasa Indonesia. 
 Joomla adalah yang paling banyak 
digunakan CMS open source di dunia 
dari pendahulunya Mambo. Joomla 
lebih sederhana dibandingkan dengan 
yang Typo3 secara intuitif 
menggunakan antarmuka grafis dan 
backend yang diproses ulang. Berbeda 
Typo3 ini lebih cocok untuk ukuran 
kecil dan menengah situs web, dan hak
-hak pengguna manajemen dalam 
perbandingan 
untuk Typo3 .Joomla CMS web 
didasarkan pada 
server-side scripting language PHP dan 

MySQL. 
Disertakan dengan Joomla dimasukkan 
dalam spanduk dan manajemen 
WYSIWYG editor. Dengan memperpan-
jang Joomfish situs web multibahasa 
diberikan. Integrasi RSS feed juga 
mungkin. (Graf, 2006) 
Sebuah alur kerja nyata editor tidak 
ada, hanya sederhanaPersetujuan sik-
lus dengan e-mail pemberitahuan 
tersedia. Bahkan multi-siteManajemen 
tidak meramalkan dalam versi standar, 
memungkinkan Extensions Namun, pal-
ing tidak menyadari multi-situs seder-
hana manajemen. Keuntungan dari 
Joomla adalah kemudahan operasi, 
desain modern dan Komunitas open-
source yang menyediakan banyak tem-
plate dan dukungan. (Steyer, 2007) 
 Wordpress adalah CMS tidak 
murni, tapi kategori blog software dan 
salah satu yang paling banyak diguna-
kan perangkat lunak blog di dunia. 
Satu dapat menggunakannya untuk 
blog dan website kecil. Perangkat lunak 
ini dibagi menjadi 3 area utama. Bagian 
administrasi, yang Isi folder, yang men-
gatur tata letak dan desain dan ter-
tanam bagian dari RSS feed dan 
penanda mewakili. Keuntungan dari 
Wordpress adalah kemudahan instalasi, 
kemudahan operasi, Ekstensibilitas, 
masyarakat besar dan ketersediaan 
gratis. (Atlantis, 2008) 
 
2. Pendekatan dan Metodologi 
 Setelah menentukan problem 
definition. Selanjutnya perlu ditentukan 
parameter-parameter yang akan 
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digunakan sebagai tolak ukur dalam 
analisa ini. Berikut ini adalah parameter 
yang digunakan : 
 
• Built-in Applications, Ini adalah 

bagian terpenting dari sebuah CMS. 
Semakin banyak interaksinya dalam 
membuka port untuk dicangkokkan 
program lain dalam sebuah CMS. 
Semakin banyak port atau antar 
muka yang dibuka untuk dihubung-
kan dengan aplikasi lain, maka akan 
semakin hebat bagi CMS tersebut. 
Salah satu contoh adalah aplikasi 
Surveys dan gallery. Kedua aplikasi 
ini sangat penting dalam sebuah 
website. Bila ia bisa dicangkokkan 
dalam sebuah website tentu akan 
membuat pengguna senang dan 
akan memilihnya. 

• Security, System keamanan yang 
menjadi alat ukur kedua CMS ini 
adalah integrasinya ke dalam sys-
tem. Bagaimana model integrasi 
keamannya dalam sebuah situs. Isu 
ini sangat penting. Karena di jagat 
maya banyak sekali perompak, 
maling, penjahat digital, maka 
peranan sistem sekurity sangat 
penting. 

• Commerce, Ini adalah aplikasi yang 
sangat banyak ditunggu orang bagi 
pelaku bisnis individu. Joomla 
terbuka untuk dicangkokkan 
program aplikasi komersial ini. Salah 
satu yang terkenal adalah 
Virtuemart. Aplikasi ini banyak 
membantu pelaku bisnis online 
internet. Dan ini merupakan 
keunggulan terbesar dari Joomla 

terhadap CMS lain. 
• Management, Sebuah CMS yang 

baik harus menyediakan 
pengelolaan (manajemen) situs 
yang lengkap dan terintegrasi. 
Semakin banyak item yang 
disediakan dalam membantu 
pengelolaan situs akan 
memudahkan pemilik situs 
berinteraksi. 

• Ease of Use, Kemudahan dalam 
mengoperasikan sebuah CMS adalah 
mutlak. Semakin banyak kemudahan 
dalam penggunaan akan 
memudahkan pengguna melakukan 
kegiatan olah website. 

 
 Cara pengukuran pada setiap 
parameter intinya sama yaitu, dengan 
ketersedian komponen pada setiap 
parameter. Pada setiap komponen 
parameter diisi dengan kata Yes, No, 
Free add on dan limited. Dimana setiap 
kata-kata tersebut terkandung point 
yang nanti akan di jumlah dan dibagi 
dua. Kemudian setelah dapat hasilnya 
baru akan ditetapkan bobot untuk 
setiap parameter. Kemudian bobot 
tersebut di jumlah dan bagi yang 
hasilnya paling tinggi maka CMS 
tersebut lah yang paling unggul dalam 
pembuatan web e-commerce atau 
personal web. 
Contoh : 
Ease of use 
Range point : 0 – 10 
Y= Yes = 1 = 10 
N=No = 0 = 0 
L= Limited = ½ = 5 
F= Free add on  
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Misalkan parameter ini berbobot 
100%. Berarti untuk kemampuan Ease 
of use Joomla dan wordpress memiliki 
kemampuan yang seimbang karena 
point yang dihasilakan sama. 
 Pada bagian ini akan ditentukan 
setiap bobot untuk setiap parameter 
dan pada implementasi apa. Berikut 
adalah pembagian bobot-bobotnya : 
 
Untuk implementasi web e-commerce 
Built-in Applications  >> 15%  
Security  >> 20% 
Commerce  >> 30% 
Management  >> 15% 
Ease of Use  >> 20% 
Untuk implementasi personal web 
Built-in Applications  >> 15%  
Security  >> 20% 
Commerce  >> 15% 
Management  >> 30% 
Ease of Use  >> 20% 
 
 

3. Hasil dan Analisa 
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Analisa 
 
 Dalam tahap ini akan dilakukan per-
hitungan bobot untuk setiap parameter 
berdasarkan implementasinya yang su-
dah dijabarkan pada tahap problem 
definition. 
 
• Analisa perbandingan parameter 

untuk implementasi web     e-
commerce. 

Berdasarkan hasil analisa diatas CMS 
joomla lebih unggul dari wordpress 
jika dimplementasikan untuk web e-
commerce. 

• Analisa perbandingan parameter un-
tuk implementasi personal web  

Berdasarkan hasil analisa diatas CMS 
wordpress lebih unggul dari joomla 

jika dimplementasikan untuk per-
sonal web. 

Kesimpulan 
 
 Joomla dan Wordpress adalah sama-
sama CMS yang dapat digunakanm un-
tuk membuat website. Namun dari CMS 
tersebut masing - masing mempunyai 
kelebihan pada implementasi yang ber-
beda. Joomla merupakan CMS yang 
sangat optimal jika digunakan untuk 
pembuatan website namun CMS ini le-
bih mengarah ke web E-commerce. Se-
dangkan CMS wordpress lebih menga-
rah ke personal web (Blog) dengan ke-
mampuan yang dimiliki CMS ini. Akan 
tetapi kemampuan kedua CMS ini san-
gat baik dan user friendly dalam pem-
buatan sebuah website. 
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Sistem Informasi Pajak Bumi dan 
Bangunan yang Pindah Tangan 

Oleh : Fajri—Pegawai Magang Pusinfowas 

Abstraksi— Diterbitkannya UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Restribusi 
Daerah menjadikan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya 
merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak (DJP), maka 
akan berpindah menjadi wewenang pemerintah daerah.Semua proses yang 
terkait seperti pendataan dan penilaian, penetapan, penerimaan dan penagihan, 
serta pelayanan yang termasuk didalamnya berupa kemudahan pembayaran 
melalui sistem perbankan sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah 
daerah. UU No 28 Tahun 2009 memberikan wewenang pengelolaan tersebut akan 
diberikan kepada daerah secara bertahap dan harusselesai pada 31 Desember  
2013  

Setiap kebijakan yang diambil 
pasti ada sisi baik dan sisi kurang 
baiknya. Begitu pula dengan 
berpindahnya PBB sektor Pedesaan dan 
Perkotaan ke dalam lingkup 
pengelolaan Pemerintah Daerah 
sepenuhnya. Sebagai contohnya Kota 
Surabaya menerapkan kebijakan 
peralihan PBB dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerahTahun 2011. Pada 
2009, target penerimaan PBB 
sebesar473milyar dapat terealisasi 
sebesar 308milyar yang berarti pada 
tahun 2009 PBB kota Surabayatidak 
memenuhi target karena 
hanyamendapat 64,8%. Pada tahun 
2010, target penerimaan PBBsebesar 
512milyar dan diperoleh sebesar 
421milyar. Berarti pada tahun 2010 PBB 
kota Surabayamasih belum memenuhi 

target karena hanyamendapat 82,2%. 
Selanjutnya di tahun 2011, pemerintah 
daerahmengambil alih hak atas PBB. 
Pada periode ini, pemkot 
mencanangkantarget 600milyar dan 
ternyata didapat PBB sebanyak 
660milyar. Hal ini berarti melampaui 
target sebesar 110%. 

Secara sekilas sesuai contoh di 
atas, pengalihan PBB sektor P2 ini 
memberikan keuntungan yang besar 
yang pemerintah Daerah tersebut 
dengan pemasukan ke APBD yang 
cukup besar. Namun hal tersebut 
terjadi di Surabaya, kota yang maju 
dalam hal perekonomian yang tingkat 
pendidikan warganya juga cukup tinggi 
dan memiliki luas yang tidak kecil. Lalu 
apa yang terjadi jika pengalihan itu 
ditangani oleh Pemerintah Daerah 
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Kabupaten atau Kota yang nilai tanah 
disana rendah, perekonomian kurang 
maju, kesadaran warganya rendah? 
Malah bisa saja yang terjadi adalah 
biaya untuk pengadministrasian dan 
pengelolaan PBB tersebut lebih besar 
daripada besarnya pendapatan yang 
diterima dari pajak tersebut. 

Hingga saat inidari 497 daerah 
tercatat baru 18 daerah yang mulai 
memungut PBB perkotaan dan 
perdesaan, dan sekitar 100 daerah 
baru selesai menyusun Perda. Padahal, 
batas waktu peralihan hanya kurang 
dari dua tahun, yakni Desember 2013. 

Padahal dengan diberikannya 
kewenangan pengelolaan, tidak berarti 
bahwa pelayanan terhadap wajib pajak 
akan menurun, sebaliknya salah satu 
yang diharapkan adalah peningkatan 
pelayanan kepada wajib pajak. Artinya 
semua fitur yang tersedia pada saat 
dikelola oleh Pemerintah Pusat harus 
juga dapat ditangani oleh sistem yang 
akan dikelola oleh pemerintah daerah 
dan bahkan Pemerintah Daerah dapat 
memikirkan bagaimana agar dapat 
meningkatkan pelayanan lebih kepada 
wajib pajak. 

Pada saat semua pengelolaan 
PBB sektor P2 masih berada di tangan 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah 
banyak sistem yang dibangun dan 
dikembangkan untuk mendukung 
maksimalisasi pelayanan PBB kepada 
wajib pajak. Proses bisnis pengelolaan 
PBB dari yang menyangkut pendataan, 
penilaian/penentuan NJOP, pencetakan 
SPPT/STTS/DHKP, penerbitan salinan 

SPPT/Surat Keterangan NJOP, 
penetapan pajak (NJOPTKP, NPOPTKP, 
ketetapan minimal, dan lain-lain), 
administrasi penerimaan, pemungutan 
dan tempat pembayaran, penagihan, 
tunggakan, pemeriksaan/penelitian, 
pengurangan dan keberatan, dan lain-
lain telah banyak sistem dan peraturan 
yang mendukungnya. Hal ini juga 
merupakan yang harus diperhatikan 
oleh Pemerintah Daerah yang akan 
melakukan “alih tangan” pengelolaan 
PBB dari pemerintah pusat. 

Data yang telah diperoleh dari 
hasil pendataan seperti Nomor Objek 
Pajak, letak Objek Pajak, Subjek Pajak, 
data dan letak relatif tanah, kondisi 
fisik bangunan yang diisikan dalam 
SPOP dan LSPOP diproses melalui 
bantuan sistem komputer yang pada 
akhirnya menghasilkan suatu nilai atas 
Objek Pajak terkait. Nilai yang 
dihasilkan tersebut terbagi menjadi 
nilai bumi dan nilai bangunan.  
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Nilai bangunan diperoleh dengan 
memprosesnya melalui Aplikasi Daftar 
Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 
yang sebelumnya sudah dimasukan 
data resource nilai pasar komponen 
bangunan yang berlaku pada daerah 
tersebut. Lalu fiskus memasukan data 
yang berada pada LSPOP untuk dapat 
menghasilkan nilai atas bangunan 
tersebut. 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi 
diperoleh dengan melakukan penilaian 
atas suatu wilayah yang kemudian 
dikelasifikasi berdasar Zona Nilai Tanah 
(ZNT). Wilayah-wilayah yang memiliki 
nilai sama akan diberi warna sama 
yang menandakan Nilai Indikasi Rata-
rata yang sama. Pengolahan peta ZNT 
ini menggunakan software MapInfo 
yang juga digunakan untuk memecah, 
menggabungkan, maupun meng-
update  data atribut pada suatu luasan 
area tanah.  

 

Macam penilaian yang 
menggunakan komputer seperti yang 
tersebut di atas digunakan pada 
penilaian massal yang objeknya standar 

dan tidak memiliki kriteria khusus. Oleh 
karena penilaian macam itu 
menggunakan bantuan sistem dalam 
komputer maka disebut juga dengan 
Computer Asissted Valuation. Bantuan 
teknologi dalam melakukan penilaian 
ini sangat memberikan kontribusi yang 
besar mengingat terbatasnya jumlah 
fiskus untuk melakukan penialain di 
lapangan sedangkan jumlah objek 
pajak sangat banyak. 

Setelah nilai bumi dan bangunan 
atas suatu Objek Pajak diperoleh, maka 
dimasukanlah data tersebut ke dalam 
basis data yang menampung semua 
informasi yang terkait dengan 
pengadministrasian PBB. Kemudian 
NJOP beserta data lainnya tersebut 
dapat diakses melalui peta yang telah 
dibentuk dan telah dijadikan data 
atribut atas suatu luasan wilayah yang 
memiliki identitas yang unik berupa 
NOP. Peta tersebut dapat menampilkan 
beberapa kategori tampilan sesuai yang 
kita pilih. Jadi dalam peta tersebut 
dapat untuk mengatahui daerah mana 
saja yang pembayarannya masih 
banyak tertunggak atau pun yang 
sudah embayar lunas hingga tahun 
berjalan. Peta tersebut juga dapat 
digunakan untuk melakukan pemetaan 
terhadap potensi penerimaan PBB atas 
wilayah kerja Kantor Pajak Pratama 
terkait dan juga berbagai macam 
penggunaan bangunan di suatu 
daerah. Jadi sebenarnya peta tersebut 
sangat bermanfaat untuk memetakan 
potensi penerimaan pajak secara 
keseluruhan. Sehingga dapat 
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digunakan untuk menentukan 
kebijakan apa yang akan diambil dalam 
rangka memaksimalkan penerimaan 
pajak di suatu daerah maupun 
nasional. 

Setiap sistem yang dibangun 
pasti harus memberikan kemudahan 
dan maksimalnya pelayanan kepada 
masyarakat. Begitu pula yang dilakukan 
pada sistem pelayanan PBB ini.Sistem 
Informasi Manajemen Payment Online 
Sistem (SIM POS) PBB melakukan 
komunikasi data dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama dalam hal informasi 

wajib pajak beserta kewajibannya yang 
akan digunakan sebagai data dasar 
transaksi pembayaran PBB. Setelah 
transaksi pembayaran telah dilakukan 
oleh wajib pajak, maka SIM POS PBB 
wajib mengirimkan informasi transaksi 
tersebut ke KPP Pratama sebagai dasar 
untuk melakukan updating data Sistem 
Informasi Obyek Pajak Bumi dan 
Bangunan ( SISMIOP ) yang ada di KPP 
Pratama. 

Sistem Informasi pemungutan/
pembayaran PBB menyediakan fitur 
pembayaran dengan berbagai macam 
pola. 

• Pertama pembayaran PBB me-

lalui Bank Pembangunan 
Daerah yang terhubung lang-
sung dengan KPP Pratama 
dengan metode sinkronisasi.  

• Kedua pembayaran PBB me-
lalui mobil keliling atau mob-
ling yang akan dilakukan 
sinkronisasi data setelah 
kegiatan mobling berakhir.  

• Ketiga Pembayaran PBB pada 
bank tempat pembayaran yang 
sinkronisasinya dilakukan me-
lalui koneksi VPN.  

Keseluruhan data pembayaran akan da-
pat dipantau di Server Data Manage-
ment yang merupakan pusat informasi 
bagi petugas dalam menjalankan 
pengelolaan pemungutan PBB. 
Sehingga Wajib Pajak dapat dengan 
mudah melakukan transaksi untuk 
memenuhi kewajibannya membayar 
pajak. 

Dengan Payment Online System 
PBB, masyarakat Wajib Pajak da-
pat  lansung mengontrol   ketetapan 
pajaknya, mulai dari ukurannya, luas 
tanahnya, luas bangunannya,  ke-
mudian pemiliknya apakah betul atau 
tidak, termasuk klasifikasi NJOP-
nya.  Selain masyarakat dapat 
mengontrol  PBBnya, dengan sistem 
online ini pemerintah mendapatkan 
angka yang real time untuk 
penerimaan maupun jumlah PBB 
terutang yang belum dibayarkan. 

Oleh karena itu, semoga dengan 
berpindahnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor P2 ke tangan 
Pemerintah Daerah setempat dapat 
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memberikan pelayanan yang jauh lebih maksimal dan juga memberikan 
dampak yang terasa langsung oleh masyarakat setempat karena setiap 
rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar PBB berarti juga 
langsung kembali kepada dirinya sendiri tanpa melalui proses bagi hasil di 
pusat terlebih dahulu. Semoga berpindahnya pengelolaan ini menjadi 
penyemangat kepada tiap daerah untuk dapat dijadikan sumber penerimaan 
terhadap APBD yang dari mereka untuk mereka. 
Sumber: 
UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
KeputusanDirektur Jenderal PajakNomor KEP - 533/PJ./2000 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-25/PJ.6/2006 
http://www.piramidasoft.com 
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