
 

 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Pajak  

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2007 pasal 1 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian pajak sebagai berikut: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” 

Menurut Soemitro, pengertian pajak adalah: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Menurut Andriani pengertian pajak sebagai berikut : 

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

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.” 

 

Menurut Mardiasmo (2003:1) pengertian pajak sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 



 

 

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang 

melekat pada definisi pajak, adalah : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara  

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta  aturan 

pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2  Fungsi Pajak  

 Menurut Mardiasmo (2003:1) ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh sebagai berikut : 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 



 

 

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan Smith dalam bukunya 

Wealth of Nation, mengenai “The Four Maxims” yang dikutip oleh Judisseno 

(2004:16), untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan perlu diperhatikan asas-

asas sebagai berikut : 

a. Asas Equality, dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan 

kemampuan masing-masing subjek pajak. Yang dimaksud dengan keseimbangan 

atas kemampuan subjek pajak adalah hendaknya dalam pemungutannya pajak 

tidak ada diskriminasi di antara sesama WP. Pemungutan yang dilakukan 

terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-

masing sehingga dalam asas equality ini untuk setiap orang yang mempuyai 

kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula. 

b. Asas Certainty, dalam asas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai 

pemungutan pajak yaitu: kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian 

mengenai objek pajak, dan kapasitas mengenai tata cara pemungutannya. 

Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan 

kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatunya sudah jelas. 

c. Asas Convenience of Payment, dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan 

waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika 

pemotongan pajak dilakukan pada saat WP menerima penghasilan dan yang 

sudah memenuhi syarat objektifnya (yaitu suatu syarat dimana WP mempunyai 

penghasilan diatas penghasilan minimumnya). 

d. Asas Efficiency, dalam asas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan 

pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak 

tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas ini 



 

 

diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan kondisi 

subjek dan objek pajaknya. 

 

2.1.4 Dasar Hukum Perpajakan 

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2000. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak  

1. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan Undang-Undang pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri Official Assessment System antara 

lain sebagai berikut : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus; 

b. Wajib pajak bersifat menunggu (pasif); dan 

c. Utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak timbul setelah diterbitkan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan 

Undang-Undang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Ciri Self Assessment 

System antara lain sebagai berikut : 

a. Wajib pajak menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh wajib pajak, 

pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang; 

b. Wajib pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang harus dibayar atau 

pajak yang terutang ke bank atau ke kantor pos; 

c. Wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang 

terutang; dan  



 

 

d. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di 

bidang perpajakan. 

3. With Holding System  

With Holding System  adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan 

Undang-Undang memberi kepercayaan atau wewenang kepada pihak ketiga 

(bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong 

atau memungut pajak yang wajib dipotong atau dipungut dari wajib pajak yang 

wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil pemotongan atau 

pemungutan pajak tersebut. Ciri With Holding System antara lain sebagai berikut : 

a. Pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan 

pemerintah atau bukan fiskus); 

b. Pemotong atau pemungut pajak wajib menyetorkan hasil pemotongan atau 

pemungutan pajak tersebut; dan  

c. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan atau pemungutan 

dan penyetoran oleh pihak ketiga. 

 

2.1.6 Pengelompokan Pajak  

4. Berdasarkan Cara Pemungutan 

c. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

WP dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak 

lain. Pajak harus menjadi beban WP yang bersangkutan. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh). 

d. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi 

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

 

 



 

 

5. Berdasarkan Sifatnya 

c. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi WP atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

d. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peritiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek 

pajak maupun tempat tinggal. Contoh: PPN dan PPnBM, PBB 

6. Berdasarkan Lembaga atau Wewenang Pemungutan 

c. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Contohnya adalah PPh, PPN 

& PPn BM, dan Bea Materai. 

d. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkai I 

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dn digunakan 

untk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya Pajak Bumi 

dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan 

Pajak Parkir. 

 

2.1.7 Pengertian Hukum Pajak 

1. Hukum Pajak 

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan 

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas 

negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur 

hubungan-hubungan antara negara dengan orang-orang atau badan-badan 

(hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib 

pajak) 



 

 

Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, 

terdiri atas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif), 

Hukum Pajak, Hukum Pidana. 

2. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil 

Perbedaan hukum pajak materiil dan hukum pajak formil, sebagai berikut : 

a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan, antara lain 

tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, yaitu objek pajak (yang 

dikenakan pajak), subjek pajak (siapa yang dikenakan pajak), tarif pajak 

(berapa besar pajak yang dikenakan), pengertian penghasilan, ketentuan 

tentang hubungan hukum antara pajak atau pemerintah dan pembayar pajak. 

Contoh: UU PPh. 

b. Hukum Pajak Formil, isinya mengenai bentuk atau cara-cara untuk 

melaksanakan hukum pajak materiil, bagaimana menjelmakan hukum materiil 

tersebut menjadi suatu kenyataan, dengan demikian hukum pajak formil 

memuat antara lain tentang: tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan 

dan ketetapan hutang pajak, wewenang fiskus untuk mengadakan pengawasan 

kepada para wajib pajak mengenai perbuatan, keadaan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak, kewajiban membayar pajak (wajib pajak) antara 

lain menghitung, membayar, melaporkan pembayaran pajak berdasarkan 

pembukuan atau pencatatan, penagihan pajak, dan prosedur mengajukan 

keberatan, banding, dan sebagainya. Contoh: UU Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan. 

 

2.1.8 Kendala Pemungutan Pajak  

Pemungutan pajak tidak populer/tidak disenangi oleh karena itu timbul 

adanya kendala, yaitu hambatan pemungutan pajak berupa perlawanan terhadap 

pemungutan pajak, yaitu berupa perlawanan aktif dan perlawanan pasif. 



 

 

Secara aktif, wajib pajak bertujuan menghindari pembayaran pajak melalui 

perbuatan dan semua usaha yang ditunjukan secara langsung kepada 

pemerintah/fiskus. Ada dua jenis perlawanan aktif yaitu : 

a. Tidak melanggar hukum pajak (Tax Avoidence): perbuatan dan semua usaha 

untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar 

hukum pajak; dan  

b. Melanggar hukum pajak (Tax Evasion): perbuatan dan semua usaha untuk 

mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum 

pajak. 

Secara pasif, wajib pajak tidak bayar pajak karena antara lain : 

a. Pemahaman terhadap hukum pajak yang masih kurang karena sulit dimengerti; 

b. Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak masih perlu ditingkatkan; 

c. Pengawasan pemungutan pajak belum berjalan efektif; dan  

d. Pengawasan penggunaan hasil pemungutan pajak belum efektif. 

 

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan    

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2006:295) 

adalah pajak yang dikenakan atas kekayaan khususnya tanah dan bangunan yang 

dimiliki atau dimanfaatkan oleh seseorang dan sebagian besar hasil dari pendapatan 

Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukan 

kedalam kelompok bagi hasil. 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Mardiasmo (2009:295) atas pajak bumi dan bangunan telah 

ditentukan oleh undang-undang, yaitu : 

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 

2. Adanya kepastian hukum. 

3. Mudah dimengerti. 

4. Menghindari pajak berganda. 

Asas pajak bumi dan bangunan telah ditentukan oleh Undang-Undang serta 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

 Dasar hukum pengenaan PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 

perubahan tersebut menyangkut terhadap peraturan pelaksanaannya, yang dalam hal 

ini berupa keputusan Menteri Keuangan No 1007/KMK/04/1985, keputusan bersama 

Direktorat Jendral Pajak dan Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 

Kep. 30/PJ.7/1986, No 973-562 yang isinya pelaksanaan pelimpahan kewenangan 

Menteri Keuangan dalam hal penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur 

dan Bupati/ Walikota.  

 

2.2.3 Objek dan Subjek Pajak  

2.2.3.1 Objek Pajak  

 Yang dimaksud dengan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikemukakan 

oleh Mardiasmo (2006:295) adalah bumi dan atau bangunan. 



 

 

 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman 

serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti: 

sawah, lading, kebun, pekarangan, dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi 

bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Letak 

b. Peruntukan 

c. Pemanfaatan 

d. Kondisi Lingkungan 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap 

pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus 

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Bahan yang digunakan  

b. Rekayasa  

c. Letak 

d. Kondisi Lingkungan 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan kelompok 

b. Jalan Tol 

c. Kolam renang  

d. Pasar mewah 

e. Tempat olah raga 

f. Golongan kapal/dermaga 

g. Taman mewah 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat 

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengecualian yaitu yang: 



 

 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari 

keuntungan antara lain: 

1. Dibidang ibadah, contoh: mesjid, gereja,contoh: rumah sakit 

2. Dibidang Sosial, contoh: panti asuhan, panti jompo 

3. Dibidang Kebudayaan, contoh: museum 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala. 

c. Dikuasai oleh negara, misalnya hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa atau tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak  

d. Digunakan oleh perwalian diplomatic, konsultan berdasarkan perlakuan timbal 

balik. 

e. Digunakan oleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh 

Menteri Keuangan. 

f. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan 

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77). 

Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang 

penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu : 

a. PBB masuk pajak pusat yaitu : 

1. PBB sektor perkebunan 

2. PBB sektor perhutanan 

3. PBB sektor pertambangan 

b. PBB masuk pajak daerah : 

1. PBB sektor perkotaan 

2. PBB sektor pedesaan 

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

bahwa NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena 



 

 

pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya 

Rp. 24.000.000,- yang mulai pada tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan PMK 

No.67/PMK.03/2011. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Pasal 77 ayat (4), besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Hal ini 

berarti setiap daerah berarti diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP 

yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan 

minimal Rp. 10.000.000,-. Besaran NJOPTKP ditetapkan dengan peraturan daerah 

kabupaten/kota. 

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang 

pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki obyek pajak yang 

nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran 

pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang nilainya 

melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar penghitungan pajak 

terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangkan NJOP dengan NJOPTKP. 

 

2.2.3.2 Subjek Pajak 

 Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 dan pasal 78 Undang-

Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa subjek 

PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: 

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau; 

2. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau; 

3. Memiliki, menguasai atas bangunan dan atau; 

4. Memperoleh manfaat atas bangunan 

 



 

 

2.2.4 Tarif Dasar Pengenaan, Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan  

2.2.4.1 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tarif pajak 

yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%. Pajak yang 

dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakannya. 

 

2.2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  

 Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, dasar pengenaan PBB adalah 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain 

yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Yang dimaksud dengan :  

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkan dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan 

fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya. 

b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu 

objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dilakukan dengan 

penyusutan berdasarkan kondisi objek tersebut. 

c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu 

objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 



 

 

Pada dasarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan 3 (tiga) tahun sekali 

oleh Menteri Keuangan. Namun, demikian untuk daerah tertentu yang karena 

perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka 

penetapan NJOP ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan NJOP, Meteri 

Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self 

assement. 

 Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 

ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% 

(seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Kena Pajak (assement 

value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu 

suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya presentase Nilai Jual 

Kena Pajak (NJKP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan 

kondisi ekonomi nasional. 

 

2.2.4.3 Cara Menghitung PBB 

 Faktor-faktor penting dalam penghitungan penghitungan PBB adalah sebagai 

berikut : 

1. Tarif   

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 

12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 

12 Tahun 1994 menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak (bumi 

dan bangunan) adalah sebesar 0,5% 

Tarif yang sebesar 0,5% tersebut, efektifnya adalah : 

- 0,5% x 40% = 0,2% 

- 0,5% x 20% = 0,1% 

 



 

 

2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terjadi transaksi jual beli, 

NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau 

dengan nilai perolehan baru.  

 Yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis 

adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkan dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan 

fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya. Sedangkan, nilai perolehan baru 

adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada 

saat penilaian dilakukan, yang dilakukan dengan penyusutan berdasarkan kondisi 

objek tersebut  

 

3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan dasar perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-

tingginya 100%. Besarnya presentase NJKP ditetapkan berdasarkan peraturan 

pemerintah dengan memperlihatkan keadaan perekonomian pada umumnya terutama 

untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi tetap dengan 

memperhatikan penerimaan khususnya bagi Pemerintah Daerah dan tidak ditentukan 

jangka waktu masa berlakunya, tergantung pada kondisi ekonomi nasional. 

 

4. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah nilai jual objek pajak 

yang tidak kena pajak dan bertujuan untuk lebih memberikan keadilan dalam 

pengenaan pajak. NJOPTKP yang ditetapkan adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua 

puluh empat juta rupiah). 

 



 

 

Setelah diketahui faktor-faktor sebagaimana disebabkan diatas, maka 

penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang dilakukan dengan formula 

sebagai berikut: 

 NJOP Tanah  = luas x nilai jual/m2  = Rp. 

NJOP Bangunan = luas x nilai jual/m2  = Rp.   + 

 NJOP dasar pengenaan   = Rp. 

 NJOPTKP     = Rp.   - 

 NJOP untuk penghitngan PBB   = Rp.    

 

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP. 

 

2.2.5 Tahun, Saat dan Tempat Pajak Terutang 

2.2.5.1 Tahun Pajak  

 Menurut Pasal 8 ayat (2) No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No.12 Tahun 1994, tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun 

takwim, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

 

 

 

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP 

    = 0,5% x{Presentase NJKPx (NJOP-NJOPTKP)} 

 



 

 

2.2.5.2 Saat Pajak Terutang  

 Saat yang menentukan pajak terutang menurut Pasal 8 ayat (2) UU PBB 

adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi 

atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah 1 Januari akan dikenakan pajak 

pada tahun berikutnya. 

2.2.5.3 Tempat Pajak Terutang  

 Menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, 

tempat pajak yang terutang adalah sebagai berikut :  

a. Untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta 

b. Untuk daerah lainnya, di wilayah kabupaten atau kota ; yang meliputi letak objek 

pajak 

 

2.3 Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat 

Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) 

2.3.1  Pendaftaran  

Menurut Pasal 9 dan Pasal 10 UU PBB dan pasal 83 UU PDRD, 

pendaftaran diatur sebagai berikut : 

a. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya 

dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. 

b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap 

serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah 

tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak. 



 

 

c. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Dirjen Pajak menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

 

2.3.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) mengenai pajak terutang 

yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. 

1. Hak Wajib Pajak sehubungan dengan SPPT 

a. Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, paling lambat bulan Juni atau satu 

bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

b. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan 

PBB. 

c. Mengajukan keberatan dan pengurangan  

d. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor Pos 

dan Giro yang tercantum pada SPPT atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari 

petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. 

 

2. Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan SPPT 

a. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkan kembali kepada 

Lurah/Kepala Desa/ Dinas Pendapatan Daerah/ Kantor Penyuluhan Pajak 

untuk diteruskan ke atau Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT. 

b. Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan. 

 

3. Cara mendapatkan SPPT 

a. Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/ Kepala Desa/di tempat WP terdaftar 

atau tempat lain yang ditunjuk. 



 

 

b. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui kantor Pos dan Giro 

atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa. 

 

2.3.2  Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

 Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang 

terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak (WP), SKP diterbitkan 

apabila : 

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) : 

a. Tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh 

WP; 

b. Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur 

secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang 

terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 

disampaikan oleh WP; 

a. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan SPOP tidak diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP atau 

pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP, adalah sebesar pokok 

pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok 

pajak. 

b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang didasarkan atas hasil 

pemeriksaan atau keterangan lain adalah selisih pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang 

yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% 

dari selisih pajak terutang. 

 



 

 

c. SKP disampaikan kepada WP melalui ; 

1) Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak 

2) Kantor Pos dan Giro 

3) Pemerintah Daerah 

d. SKP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKP diterima 

oleh WP. 

e. Atas SKP dapat diajukan keberatan/pengurangan. 

 

2.3.3 Surat Tagihan Pajak (STP) 

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat Keputusan Kepala Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan (KP.PBB) untuk menagih pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 (dua) persen per bulan. 

2. Dasar Penerbitan STP ; 

a. WP tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo 

pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) telah lewat 

b. WP melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran 

SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi. 

3. STP disampaikan kepada WP melalui : 

a. Kantor Pelayanan PBB/ Kantor Penyuluhan Pajak 

b. Kantor Pos dan Giro 

c. Pemerintah Daerah 

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk 

jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo 

sampai dengan hari pembayaran. Atas SPT tidak dapat diajukan keberatan atau 

pengurangan, tapi WP dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas STP 

jika ternyata WP telah melunasi kewajiban pajaknya. 

 



 

 

2.4 Tata Cara Pembayaran dan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan  

2.4.1  Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  

 Sesuai dengan PerMenkeu No. 167/PMK.03/2007, diatur tempat dan tata cara 

pembayaran PBB sbb : 

1. Pembayaran PBB terutang untuk objek pajak : 

a. Pedesaan dan Perkotaan dilakukan 

1) Tempat Pembayaran (TP), yaitu Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk 

oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB dan 

memindahbukukan ke Bank Persepsi/Pos Persepsi, atau 

2) TP Elektronik, yaitu Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan 

memindahbukukan ke Bank Persepsi Elektronik/Po Persepsi Elektronik. 

b. Perkebunan, Kehutnan, dan Pertambangan Non Migas dilakukan di Bank/Pos 

Persepsi. 

c. Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dilakukan di Bank/Pos Persepsi 

yang merangkap sebagai Bank Operasional (BO) III, yaitu Bank Umum yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pelimpahan hasil 

penerimaan PBB dari Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Persepsi elektronik, 

melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dan membayar pengembalian 

kelebihan pembayaran PBB. 

2. Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja 

Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP, 

kecuali untuk daerah tertentu yang sarana dan prasarananya sulit, penyetoranya 

dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungtan. 

3. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil) 

4. Jatuh Tempo Pembayaran PBB adalah sbb : 

a. SPPT Jatuh tempo 6 bulan sejak diterima 



 

 

b. SKP Jatuh tempo 1 bulan sejak diterima 

c. STP Jatuh tempo 1 bulan sejak diterima 

2.4.2 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  

1. Hasil Penerimaan PBB merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke 

rekening kas negara. Hasil Penerimaan PBB dibagi untuk pemerintah daerah 

dengan imbangan sebagai berikut : 

a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat  

b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah 

 

2. Jumlah 10% bagian pemerintah pusat dibagikan keseluruh kabupaten dan kota 

didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan 

imbangan sbb : 

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata keseluruh daerah 

kabupaten dan kota. 

b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan secara intensif kepada daerah 

kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui 

rencana penerimaan sektor tertentu. 

 

3. Untuk propinsi selain Nanggroe Aceh Darusalaam, Jumlah 90% bagian 

pemerintah daerah dibagi dengan perincian sebagai berikut : 

a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah propinsi yang 

bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah. 

b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota 

yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah 

kabupaten/kota. 

c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak dan daerah. 

 



 

 

4. Khususnya untuk propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, jumlah 90% yang 

merupakan bagian pemerinth daerah dibagikan dengan perincian sebaagai berikut: 

a. 16,2% untuk daerah propinsi yang dibagi dengan imbangan sbb : 

1) 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di propinsi NAD dan 

disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan. 

2) 70% (tujuh puluh persen) untuk daerah propinsi dan disalurkan melalui 

rekening kas daerah propinsi. 

b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dibagi dengan 

imbangan sbb : 

1) 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di provinsi NAD dan 

disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan. 

2) 70% (tujuh puluh persen) untuk daerah kabupaten/kota dan disalurkan 

melalui rekening kas daerah kabupaten/kota. 

c. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada direktorat jendral pajak 

dan daerah. 

2.5  Sanksi 

2.5.1 Sanksi Administrasi 

 Menurut Waluyo (2009;163) sanksi administrasi dalam pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan meliputi kondisi: 

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara 

tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dihitung dari pokok pajak. 

2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 

jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 

berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah/dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih 

pajak yang terutang. 



 

 

3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada 

jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. 

2.5.2 Sanksi Pidana 

 Menurut Waluyo (2009;164) sanksi pidana diatur sebagai berikut : 

1. Barang siapa karena kealpaannya: 

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) kepada Direktorat Jendral Pajak. 

b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan 

melampirkan keterangan yang tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian 

pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) 

bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.  

2. Barang siapa dengan sengaja: 

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak. 

b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keterangan yang tidak benar. 

c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu 

atau dipalsukan seolah-olah benar. 

d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. 

e. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 

diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan 

pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-

tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. 

3. Terdapat bukan kategori wajib pajak yang bersangkutan melakukan tindakan 

sebagaimana dimaksud pada angka dua huruf d dan e, dipidana dengan pidana 



 

 

kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 

2.000.000,- (dua juta rupiah). 

 

Pengertian bukan wajib pajak diatas adalah pejabat yang bertugas dan 

pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak atau 

pihak lainnya. Ancaman pidana pada angka 2 dilipatkan dua apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, 

terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang 

dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. Selanjutnya tindak pidana tidak dapat 

dituntut setelah lampau 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang 

bersangkutan. 

 

2.6 Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan Pasal 11 Undang Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah  dengan 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, prosedur penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan terdiri dari dua, yaitu : 

1. Pendataan objek pajak dan subjek pajak 

Pendataan terdiri dari 4 cara yaitu : 

1) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP 

Pendataan dengan cara ini hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah 

yang pada umumnya : 

a. Belum/tidak mempunyai peta; 

b. Merupakan daerah terpencil; 

c. Mempunyai potensi PBB relatif kecil. 

 

 



 

 

Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut : 

a) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan dilakukan 

dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya 

dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada; 

b) Untuk daerah yang potensi PBB-nya relatif lebih kecil, cakupan wilayah 

dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternatif pendataan dengan 

penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif. Dengan 

alternatif ini, SPOP disebarkan melalui aparat desa/kelurahan setelah 

terlebih dahulu membuat sket/peta blok.  

 

2) Pendataan dengan identifikasi objek pajak dan subjek pajak 

Pendataan dengan cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang 

sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif 

objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB. Data 

tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir . 

3) Pendataan dengan verifikasi data objek pajak 

Cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta 

garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil 

pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap. 

4) Pendataan dengan pengukuran bidang objek ajak 

Cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket 

peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. 

 

  Adapun tujuan dari kegiatan pendataan adalah untuk menentukan data dan 

informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan rencana kerja maupun 

untuk menentukan sasaran dan daerah/wilayah mana yang akan diadakan kegiatan 



 

 

pendataan dengan memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah. Data 

dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian pendahuluan antara lain : 

1. Luas wilayah; 

2. Perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB; 

3. Luas tanah yang sudah dikenakan PBB; 

4. Luas bangunan yang sudah dikenakan PBB; 

5. Jumlah penduduk; 

6. Jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar; 

7. Jumlah objek pajak yang sudah terdaftar; 

8. Jumlah pokok ketetapan pajak tahun sebelumnya; 

9. Perkiraan harga jual tanah tertinggi dan terrendah per m2 dalam satu 

desa/kelurahan; 

10. Harga bahan bangunan dan standar upah yang berlaku; 

11. Peta pembukuan PBB antara lain : 

a. Peta desa/kelurahan yang memiliki Kantor Pelayanan PBB; 

b. Peta garis/peta foto berkoordinat yang dimiliki BPN atau instasi lain; 

c. Buku induk atau buku himpunan data objek/subjek PBB yang lama; 

d. Buku rincian yang lama; 

e. SK kakanwil DJP tentang klasifikasi NJOP bumi, peraturan PBB, dan 

buku-buku administrasi PBB lainnya. 

  Hasil dari pendataan yaitu peta. Peta tersebut berfungsi untuk memberikan 

kode-kode agar lebih mudah dalam mengakses informasi. Peta tersdebut terdiri dari : 

1) Peta Blok 

Yaitu peta yang memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, jalan 

bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, 

jalan/setapak/lorong/gang, rel kereta api, sungai saluran irigasi, saluran 

buangan air hujan, kanal, dan lain-lain; 



 

 

b. Tidak diperkenankan melampaui batas desa/kelurahan dan dusun; 

c. Batas lingkungan dan RT/RW atau sejenisnya tidak perlu di perhatikan 

dalam penentuan batas blok. Dengan demikian dalam satu blok 

kemungkinan terdiri atas satu RT/RW atau sejenisnya; 

d. Menampung kurang lebih 200 objek pajak atau luas sekitar 15ha hal ini 

untuk memudahkan control dan pekerjaan pendataan dilapangan dan 

administrasi data. Namun jumlah objek atau wilayah yang luasnya lebih 

kecil atau lebih besar dari jangka di atas tetap diperbolehkan apabila 

kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut; 

e. Kemungkinan pengembangan wilayah dimasa mendatang penting untuk 

dipertimbangkan sehingga batas-batas blok yang dapat tetap dijamin 

kestabilannya. Kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan 

wilayah administrasi, blok tidak diubah kecuali karena kode-kode blok 

berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan didalam basis data. 

2) Peta Zona Nilat Tanah (ZNT) 

Yaitu peta yang mempunyai ciri sebagai berikut : 

a. Penentuan batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas 

bidang objek pajak. Persyaratan lain yang perlu diperhatikan adalah 

perbedaan nilai tanah antar zona; 

b. Penentuan nilai jual bumi sebagai dasar pengenaan PBB cenderung 

didasarkan kepada pendekatan data pasar; 

c. Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai 

dari AA sampai dengan ZZ. Aturan pemberian kode peta ZNT mengikuti 

pemberian nomor blok pada peta desa, kelurahan atau NOP pada blok  

(secara spiral). 

Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana diatas, kepada tiap objek 

diberikan NOP yaitu nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik 

unik, permanen dan standar data suatu daerah/kelurahan. 



 

 

Dengan NOP dimaksudkan antara lain untuk : 

a. Menciptakan identitas yang standar bagi semua objek pajak; 

b. Menerbitkan administrasi objek pajak dan menyederhanakan administrasi 

pmbukuan; 

c. Memudahkan mengetahui letak objek pajak; 

d. Memudahkan pemantauan penyampaian dan pengembalian SPOP, 

sehingga dapat diketahui objek pajak yang sudah/belum didata; 

e. Mengurangi adanya kemungkinan ketetapan ganda. 

   Berdasarkan SPOP Dinas Pajak Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.  

2. Pendaftaran objek pajak dan subjek pajak PBB 

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya 

dengan mengisi SPOP. SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang. SPOP dapat 

diperoleh pada : 

1. Kantor Pelayanan PBB; 

2. Dinas Pendapatan Daerah; 

3. Kantor Camat atau Kantor Lurah. 

  SPOP tersebut kemudian harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan 

ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya. SPOP tersebut harus dilampiri bukti-bukti 

pendukung yaitu : 

1. Sketsa/denah objek pajak; 

2. Fotokopi KTP dan NPWP; 

3. Fotokopi sertifikat; 



 

 

4. Fotokopi akta jual beli. 

  Selanjutnya SPOP tersebut dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan (KPPBB) di wilayah objek pajak berada. SPOP yang sudah diisi harus 

dikembalikan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP 

oleh wajib pajak. 

  KPPBB bertugas untuk memproses SPOP, yaitu dengan : 

1. Meneliti data isian SPOP; 

2. Meng-entry data isian tersebut; 

3. Mencetak data keluaran berupa : 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS); 

c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


