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BAB II

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

2.1 Perpajakan Secara Umum

2.1.1 Definisi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.21

Sedangkan pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib,

berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam

mencapai kesejahteraan umum.22

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:23

a Iuran rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

21 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm. 1
22 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 9
23 Mardiasmo, loc.cit.
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c Tanpa jasa timbal balik atau kontrapestasi dari Negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:24

a Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya

yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding ke

Majelis Pertimbangan Pajak.

b Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara

maupun bagi warganya.

c Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

24 Ibid, hlm. 2
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Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutannya yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh: bea materai

disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi dua tarif; tarif PPN yang

beragam disederhanakan menjadi satu tarif yaitu 10%; pajak perseroan untuk

badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi

pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan hukum maupun

perseorangan.

2.1.2 Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.25Pajak pusat yang

sampai saat ini masih berlaku adalah:26

a Pajak Penghasilan.

b Pajak Pertambahan Nilai

c Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

25 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hlm.12
26 Ibid
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d Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, dan

pertambangan).

e Bea Materai.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.27 Pajak daerah

meliputi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Propinsi

terdiri dari:28

a Pajak Kendaraan Bermotor.

b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. .

c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d Pajak Air Permukaan.

e Pajak Rokok.

Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:29

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

27 TMbooks, Perpajakan –Esensi dan Aplikasi, CV. ANDI, Yogyakarta, 2013, hlm. 7
28 Ibid
29 Ibid
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g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.3 Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a Fungsi Penerimaan (budgeter), yaitu sumber dana yang diperuntukan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukannya

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.30

b Fungsi Mengatur (Reguler), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

31Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras; pajak yang tinggi dikenakan

terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;

tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasar dunia.32

Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku An Inguiri into the Nature and Causes of The Wealth of

Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada Abad ke-18, sebagaimana yang

30 Ibid, hlm. 6
31

Ibid
32 Erly Suandy, op,cit., hlm.13-14
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dikutip oleh Waluyo. Adam Smith mengajarkan tentang asas-asas pemungutan

pajak yang dikenal dengan four canons atau The Four Maxims antara lain:33

a Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang

untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan

manfaat yang diminta.

b Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,

Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c Convenience of payment

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat

Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

d Economic of collection

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

33 Waluyo, op, cit., hlm. 13
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2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak dan Tarif Pajak

Sistem pemungutan pajak ada beberapa macam antara lain:34

a Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutang ada pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul

setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor,

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur dan

hanya mengawasi.

c With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-

cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

34 Mardiasmo, op.cit., hlm 7-8
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Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak:

a Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap

besarnya nilai yang dikenai pajak.35 Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan

Nilai 10% atas penyerahan Barang kena Pajak. 36

b Tarif tetap

Tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: tariff Bea

Materai untuk cek dan bilyet giro sebesar Rp 1.000,-37

c Tarif progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang

menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: Pajak Penghasilan

tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang

Pribadi yaitu:38

1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5% ;

2) Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya

15% ;

35
Idem, hlm. 9-10

36 Waluyo,op,cit., hlm. 18
37 Mardiasmo, loc.cit.
38 Waluyo, loc.cit.
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3) Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00

tarifnya 25% ;

4) Di atas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa

tarif , sebagai berikut:39

a) Tarif progresif progresif; dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya

semakin besar.

b) Tarif progresif tetap; kenaikan persentase pajaknya tetap.

c) Tarif progresif degresif; kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

d Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan

terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata

mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,

menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.40 Dalam Pasal 1

UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah

permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya.

39 Ibid
40 Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat & Daerah, Humaniora, Bandung, 2012, hlm. 324
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Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan.41

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:42

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bagnunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, danlain-lain yang

merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

2) Jalan Tol.

3) Kolam renang.

4) Pagar mewah.

5) Tempat olahraga.

6) Galangan kapal, dermaga.

7) Taman mewah

8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.2.2 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang paling tua di

Indonesia. Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan Hindu

di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau

penyerahan wajib in natura oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan atas

kepemimpinan dan bukti syukur atas pengayoman dari para penguasa

41 Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, Kompilasi Undang-undang Perpajakan
Terlengkap, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 272
42 Ibid
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tersebut. Yang menjadi objek pungutan adalah harta milik yang paling

berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian. 43

Pada masa Indonesia-Hindu (abad ke V-XVI) pengenaan pajak atas

tanah telah mulai tertib diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan pada masa

tersebut. Pada masa tersebut telah ada peraturan perpajakan yang berlaku

umum, yang diketahui dan ditaati oleh rakyat Wajib Pajak. Sudah ada

pengaduan mengenai keberatan atas pajak yang dikenakan dan diselesaikan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Objek pengenaan pajak meliputi

tanah, sawah, dan darat (ladang, tegal, kebun) dan yang dipungut adalah

pajak bukan sewa tanah sesuai dengan anggapan dalam hukum Hindu bahwa

Raja bukan pemilik mutlak atas tanah, akan tetapi selaku penguasa yang

mempunyai hak (drwyahaji) atas sebagian hasil panen.44

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam (abad ke XIII-XIX), khususnya

kerajaan Islam Mataram, yang menjadi dasar wewenang untuk memungut

pajak atas tanah adalah penguasaan mutlak oleh pribadi raja atas seluruh

kekayaan alam dalam kerajaan, sehingga yang dipungut sifatnya mirip sewa

tanah. Pada saat itu pajak dipungut sebagai bagian dari beban-beban tanah

atas pemanfaatan tanah milik raja yang merupakan sumber utama

pembiayaan kerajaan yang pelaksanaannya memanfaatkan lembaga adat

mengenai bagi hasil (maro atau mertelu). Yang bertindak sebagai fiskus,

disamping raja sendiri juga pribadi masing-masing pejabat yang mendapat

pelimpahan hak dari raja seperti lurah patuh, kepala desa perdikan dan lain-

43 Darwin MBP, Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2 ,Mitra Wacana
Media, Jakarta, 2013, hlm. 2
44 Ibid
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lain dalam daerahnya sendiri-sendiri. Objek pajaknya adalah tanah pertanian

(padi dan palawija) dan dipungut bukan sebagai pajak umum namun sebagai

pungutan dengan peruntukan tertentu sesuai status tanahnya.45

Pada masa VOC/Kompeni (1600-1800) berdasarkan kedaulatan yang

diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC beranggapan bahwa

tanah-tanah yang dikuasainya adalah miliknya. Pajak tanah yang ditetapkan

pada tahun 1685, yang besarnya adalah 0,25% dari harga tanah dan berlaku

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pajak ini merupakan cikal bakal dari

Pajak Verpoding, yaitu pajak tanah yang dikenakan pada bidang tanah

dengan hak-hak barat atau Eropa.46

Tanggal 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dan wilayah Indonesia di

kerajaan Belanda, yang terkenal dengan nama Bataafsche Republiek. Pada

saat itu di Belanda sedang terjadi perubahan konsep tentang cara mengelola

tanah jajahan, yang dijiwai asas liberalisme.47

Namun pada tahun 1806, Belanda dijajah oleh Perancis, kemudian

Belanda dijadikan Kerajaan Holland yang dipimpin oleh Louis Napoleon.

Tahun 1801 sampai dengan tahun 1806, Herman Willem Daendels yang

diangkat sebagai Gubenur Jenderal yang pertama. Ia melaksanakan

pemerintahan dengan mengurangi kekuasaan serta hak-hak bupati, terutama

yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga kerja yang sesuai

dengan prinsip kebebasan berdagang. Untuk membangun jalan raya dari

45 Ibid, hlm 3
46 Wiratmi Ahmadi, Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan
Pertanahan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 46
47 Ibid, hlm. 48
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Anyer ke Panarukan, Deandels mewajibkan rakyat menyerahkan 1/5 bagian

dari hasil panennya dengan menerapkan sanksi yang sangat berat bagi para

pelanggarnya, yaitu lima tahun penjara.

Pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia (1811-1816)

ketentuan perpajakan atas tanah diberlakukan pada masa Gubernur Jendral

Sir Thomas Stanford Raffles. Yang disebut dengan nama Landrent. Sistem

perpajakan atas tanah ini berdasarkan suatu dalil bahwa semua tanah adalah

milik raja dan kepala-kepala desa dianggap sebagai penyewa dari tanah-

tanah yang dikelola kepala desa itu. Untuk itu mereka harus membayar sewa

tanah (landrent) dengan natura secara tetap. 48

Setelah Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda, di pulau Jawa

terjadi pemberontakan Pangeran Dipenogoro, yang menelan sangat banyak,

sehingga jenderal Van de Bosch menerapkan kulturstelsel (tanam paksa)

sebagai pengganti Landrent. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat untuk

menyerahkan hasil tanaman yang dapat diekspor, dengan ketentuan bahwa

20% dari hasil garapan wajib ditanami dengan jenis tanaman wajib yang

hasilnya laku di Eropa.49

Pada masa penjajahan Jepang, Landrent berganti nama menjadi

pajak tanah pada tahun 1944 namanya diganti lagi menjadi pajak bumi.

Peraturannya tidak mengalami perubahan, akan tetapi sejalan dengan

peperangan yang dilakukan pemerintah Jepang, dibutuhkan dana yang lebih

banyak sehingga rakyat semakin menderita sebagai akibat dari ketentuan

48 Darwin MBP,op.cit. hlm. 4
49 Wiratmi Ahmadi , op.cit, hlm.50
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bahwa rakyat mewajibkan untuk menyerahkan 60% dari hasil panennya

yang pada akhirnya menimbulkan kelaparan dimana-mana.

Meskipun Indonesia telah merdeka, semua pajak-pajak yang

dikenakan berdasarkan peraturan zaman kolonial masih tetap diberlakukan,

seperti di Jawa, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan telah

diselenggarakan suatu pendaftaran tanah Indonesia dengan tujuan untuk

pemungutan pajak bumi (Fiscale Kadaster).50 Namun setelah Negara-negara

Republik Indonesia Serikat (RIS) dihapuskan, pada tahun 1952 Indonesia

mendapatkan kedaulatan secara penuh, kemudian diberlakukan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 Nomor 43).dalam

Undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa di seluruh Indonesia

berlaku semua undang-undang pajak, baik yang berasal dari zaman colonial

maupun yang berasal dari masa RIS dan yang berasal dari Negara Republik

Indonesia. Dengan menyebutkan undang-undang pajak satu persatu, pada

tahun 1959, Pajak Bumi dirubah dengan nama Pajak Hasil Bumi. Pengenaan

pajak tidak didasarkan atas nilai dari tanah, tetapi berdasarkan hasil yang

diperoleh dari tanah, padahal hasil dari tanah telah dikenakan pajak

pendapatan, yang pada waktu itu telah dikenakan dengan istilah

Overgangsbelasting (Pajak Peralihan).51

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara tanggal 29

November 1965 Nomor PMPPU. 1-1-3, nama Direktorat Pajak Hasil Bumi

diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, dan nama pajaknya

50 Ibid, hlm.52
51 Ibid, hlm. 53
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disebut Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) dengan objeknya sektor

pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pada

Tanggal 27 Desember 1985 diterbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 1986.52

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-

undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 12 Tahun 1994.53Namun demikian dalam perkembangannya

PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur

dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun

2010.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat bangunan (Pasal 4 Ayat 1 UU

PBB).54

Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak

Objek Pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan,

maka orang atau badan tersebut dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak oleh

52 Darwin MBP, op.cit. hlm. 5
53 Oyok Abuyamin,op.,cit. hlm 323
54 Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono,op.,cit, hlm. 276

repository.unisba.ac.id



32

Direktur Jenderal Pajak. Namun, penunjukan tersebut bukan merupakan

bukti kepemilikan.

Subjek pajak yang ditetapkan seperti itu, dapat memberikan

keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan

wajib pajak terhadap Objek Pajak yang dimaksud. Apabila keterangan yang

telah diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka direktur Jenderal Pajak

membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan

sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. Namun demikian,

apabila tidak disetujui, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat

keputusan penolakan disertai dengan alasan-alasan. Selanjutnya, setelah

jangka waktu satu bulan sejak diterima keterangan ternyata Direktur

Jenderal Pajak tidak memberikan keterangan yang telah diajukan dianggap

disetujui.55

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

a Objek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan56

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa objek Pajak Bumi dan

Bangunan adalah bumi dan bangunan. Klasifikasi objek bumi dan bangunan

adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan

digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak

yang terutang.

Jenis objek pajak:57

55 Ibid, hlm. 277
56 Ibid, hlm. 273
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1) Objek Pajak Umum yaitu objek pajak yang memiliki criteria konstruksi

bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Objek

pajak umum sendiri dibedakan menjadi:

a) Objek pajak standar, kriteria untuk objek pajak ini adalah:

 Luas tanah ≤ 10.000 m2

 Jumlah lantai bangunan ≤ 4 lantai 

 Luas bangunan ≤ 1.000 m2

b) Objek pajak non standar, kriterianya adalah:

 Luas tanah ≥ 10.000 m2

 Jumlah lantai bangunan ≥ 4 lantai 

 Luas bangunan ≥ 1.000 m2

2) Objek Pajak Khusus yaitu objek pajak yang memiliki kriteria kontruksi

bangunan khusus. Kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk,

material pembentuk dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. contoh

objek pajak khusus adalah pelabuhan, Bandar udara, jalan tol, tempat

wisata, dan lain-lain.

b Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan58

Kategori objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan

Bangunan adalah objek pajak yang:

57 http://www.eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-
bumi-dan-bangunan, diakses tanggal 9 Agustus 2014
58Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono,op.,cit, hlm 274
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1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan

nsional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis

dengan itu.

3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

Negara yang belum dibebani suatu hak.

4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pelaksanaan perhitungan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di

tentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi

dengan NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan

Menteri Keuangan R.I Nomor: 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian

besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar

Penghitungan PBB.

Besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini

ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Batasan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- mengandung maksud apabila
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ada Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota yang ingin menetapkan

NJOPTKP-nya disesuaikan dengan kondisi lingkungan ekonominya.59

Penetapan besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan tersebut di atas untuk setiap daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan

oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri

Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah

setempat. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4)

dan ayat (5), besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10

Juta/Wajib Pajak dan penetapannya dilakukan oleh masing-masing Kepala

Daerah. 60

2.2.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif PBB berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang No

12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5% (lima sepersepuluh persen).61

Sedangkan menurut Undang-undnag No 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1)

dan ayat (2), besarnya tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi 0,3%

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.62

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak diatur dalam Pasal 6 UU Pajak Bumi dan

Bangunan dan penjelasannya yang menyatakan:

59 http://www.eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-
bumi-dan- bangunan-pbb/. diakses tanggal 9 Agustus 2014
60 Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono,loc.,cit
61 Ibid, hlm. 278
62 Darwin MBP,op.,cit. hlm. 32
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a) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis,

atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.63

b) NJOP yang ditetapkan Menteri Keuangan

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun

sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan

setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dalam menetapkan

nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubenur serta

memperhatikan asas self assessment.64

c) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan

serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual

obyek pajak.65 Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual

yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu persentase

tertentu dari nilai jual yang sebenarnya.66

63 Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono,loc.,cit
64 Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono,loc.,cit
65 Darwin MBP,loc.,cit
66 Ibid
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d) NJKP ditetapkan Menteri Keuangan

Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan faktor-faktor

sebagai berikut:67

1) Tarif PBB
2) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
3) Nilai Jual Obyek Tidak Kena Pajak (NJOTKP)

perhitungan PBB UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 81 adalah sebagai

berikut:

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal 81, NJOP dikelompokan dalam

klas-klas yang disebut dengan klasifikasi NJOP baik untuk bumi maupun

bangunan. Klasifikasi NJOP bumi terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A

(50 klas) dengan klas tertinggi Rp 3.100.000,- per m2 dan klas terendah Rp 140,-

per m2 dan kelompok B (50 klas) dengan klas tertinggi sebesar Rp 68.545.000,-

per m2 dan klas terendah sebesar Rp 3.375.000,- per m2.68

Klasifikasi NJOP bangunan terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok

A (20 klas) dengan klas tertinggi sebesar Rp 1.200.000,- per m2 dan klas terendah

sebesar Rp 50.000,- per m2 dan kelompok B (20 klas) dengan klas tertinggi

sebesar Rp 15.250.000,- per m2 dan klas terendah sebesar Rp 1.516.000,- per

m2.69

67 Ibid, hlm 33
68 http://www.eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-
bumi-dan-bangunan-pbb/ , diakses pada tanggal 9 Agustus 2014
69 Ibid

PBB = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)
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Contoh perhitungan PBB (penjelasan Pasal 7 UU PBB):

 Tuan Ginanjar mempunyai Obyek Pajak Berupa:

a) Tanah seluas 500 m2 ; Nilai tanah: Rp. 90.000.000,-

b) Bangunan seluas 150m2; Nilai bangunan Rp. 37.500.000,-

c) NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000,-

 Nilai tanah/ m2 = 90.000.000/500 = Rp. 180.000,- konversi → klas 076; 

NJOP = Rp. 200.000/ m2

 Nilai bangunan/ m2 =  37.500.000 /150 = Rp. 250.000,- konversi → klas 

031; NJOP = Rp. 225.000/ m2

NJOP tanah = 500 x Rp 200.000 = Rp 100.000.000
NJOP Bangunan = 150 x Rp 225.000 = Rp 33.750.000 +
NJOP tanah dan Bangunan = Rp 133.750.000
NJOPTKP = Rp. 10.000.000 –
NJOP untuk perhitungan PBB = Rp 123.750.000

PBB = 0,5% x 20% x Rp 123.750.000 = Rp 123.750

Apabila menggunakan UU PDRD dengan tarif berdasarkan Perda
sebesar 0,2%, maka PBB = 0,2% x Rp 123.750.000 = Rp 247.500

2.2.7 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Terutang

Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan PBB terutang dinyatakan

dalam pasal 8 UU PBB, sebagai berikut:

a Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu 1

(satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek

pajak tanggal 1 Januari.
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c Tempat pajak yang terutang:

1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingka II atau

Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak obyek pajak

2.2.8 Pendaftaran, Surat Penberitahuan Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak.

Menurut Pasal 9 dan Pasal 10 UU PBB, pendaftaran, surat

penberitahuan obyek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, dan surat

ketetapan PBB diatur sebagai berikut:

a Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek

pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

b Surst Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan

lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Ditjen Pajak

yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan

Objek Pajak oleh Subjek Pajak.

c Berdasarkan Surat Pembritahuan Objek Pajak, Ditjen Pajak

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

d Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak

dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan

selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU PBB) dan
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setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana

ditentukan dalam Surat Tegoran.

2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

ternyata jumlah terutang lebih besar dari jumlah pajak yang

dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang

disampaikan oleh wajib pajak.

e Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a UU PBB (4.a tersebut di

atas), adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar

25% dihitung dari pokok pajak.

f Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b UU PBB (4.b tersebut di

atas) adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan

atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung

berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda

administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.

2.2.9 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Tata cara pembayaran dan penagihan PBB diatur dalam Pasal 11,

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 UU PBB yang menyatakan:

a Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (huruf I.3 tersebut di atas), harus dilunasi selambat-

lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
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b Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus

dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat

Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.

c Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar

atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 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.

d Denda administrasi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

UU PBB, yaitu dua persen per bulan) ditambah dengan utang pajak

yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak

yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.

e Pajak yang terutang dibayar oleh Bank, Kantor Pos dan Giro dan

tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

f Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan

Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

g Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang

tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

h Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak

kepada Gubenur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
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2.2.10 Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan

a PBB termasuk pajak obyektif dimana yang dipentingkan adalah obyeknya,

sehingga keadaan atau status subyek pajak tidak penting dan tidak

mempengaruhi besarnya pajak.

b Sistem pemungutan PBB menggunakan official assessment dimana pajak

dipungut dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tiap tahun atau

disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

c PBB merupakan pajak langsung yang dipikul sendiri oleh wajib pajak.

d PBB merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang hasilnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah.
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