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SARI 

Endang Masriah. 2005. Sistem Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada 
Kantor Pelayanan PBB Semarang. Ahli Madya Akuntansi. Universitas Negeri 
Semarang.   52 Halaman 
 
Kata Kunci : Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat 
ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan 
masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna 
mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun penerimaan PBB 
memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBB 
merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Mengingat 
pentingnya peran PBB bagi kelangsungan dan kelancaran Pembangunan, maka 
diperlukan kegiatan administrasi PBB di Direktorat PBB. Salah satu kegiatan 
administrasi PBB di Direktorat PBB adalah Pengenaan PBB.Yang dimaksud 
Pengenaan disini adalah kegiatan perhitungan, penetapan, dan pembebanan pajak 
terutang dengan unsur pajak didalamnya yaitu Tarif, Nilai Jual Kena Pajak 
(NJKP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan tatacara 
perhitungannya, sehingga hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang? Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Sistem Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor 
Pelayanan PBB Semarang. 
 Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Sistem Pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang yang berlokasi di Jl. 
Pemuda No. 1B Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dokumentasi, wawancara, observasi, kajian pustaka. Metode analisis data yaitu 
analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik 
yang berbentuk kualitatif (jumlah), dan disajikan secara sistematis. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan sistem pengenaan 
PBB pada KP PBB Semarang sudah bagus yaitu adanya suatu kerjasama dari 
berbagai bagian, sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan 
yang mungkin terjadi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat suatu kelemahan 
yang disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Ber dasarkan dari penelitian 
di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penghitungan, penetapan, 
dan pembebanan pajak terutang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-
undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 
12 Tahun 1994 tentang PBB.Dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya hendaknya diadakan program 
penyuluhan maupun dengan media pemberian suatu reward seperti hadiah atau 
penghargaan untuk Wajib Pajak yang sadar dan patuh.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat 

ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan 

masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna 

mencapai tujuan yang diinginkan 

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui 

pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat 

memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber 

dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. 

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. 

Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. 

Sebagai salah satu pajak langsung, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 

pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang 

besar.  

Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi 

kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan 
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pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut 

diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan 

penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan 

memberlakukan komputerisasi, peningkatan mutu para pegawainya dan 

penggunaan system pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pada prinsipnya system perpajakan nasional menganut System Self 

Assesment,dalam system ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya 

sendiri.Namun mengingat besarnya jumlah obyek pajak dan beragamnya 

tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka 

belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk 

mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik. Oleh karena itu 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap 

obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan. 

Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh 

manfaat atas tanah dan atau bangunan wajib mendaftarkan obyek pajaknya 

tersebut ke Kantor Pelayanan PBB (KP PBB) yang wilayah kerjanya meliputi 

letak/lokasi obyek pajak. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi 

formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). SPOP 

tersebut dapat diperoleh secara Cuma-Cuma disetiap Kantor Pelayanan PBB. 

Setelah diisi dengan benar, jelas dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke 



 3

Kantor Pelayanan PBB selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima (Pasal 9 

Undang-undang No.12 Tahun 1994). Jika pengembaliannya melewati waktu 

yang telah ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi 

sebesar 25% dari pajak yang seharusnya diayar (Pasal 10 ayat (2) Undang-

undang No.12 Tahun 1994) 

Pada prakteknya pengisian SPOP dapat juga dilakukan melalui kegiatan 

pendataan. Dalam hal ini maka aparat pajak secara aktif mendatangi wajib 

pajak dan mencatat data yang diperlukan. Dalam hal menentukan luas tanah 

atau bangunan maka petugas pendata dapat melakukan pengukuran obyek 

pajak tersebut atau mencatatnya dari dokumen/bukti-bukti yang dimiliki oleh 

wajib pajak seperti sertifikat atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB 

dimaksudkan untuk menciptsksn suatu basis data PBB yang akurat, sehingga 

diharapkan dapat tercipta pengenaan PBB yang lebih adil, merata, tertib 

administrasi, peningkatan pokok ketetapan dan penerimaan PBB, serta 

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. 

Sebelum wajib pajak dikenai PBB perlu adanya obyek pajak yang 

ditentukan klasifikasinya. Untuk menentukan klasifikasi tanah dan bangunan 

Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan. Menurut 

KMK.523/KMK/04/1998 nilai kelas tanah dan bangunan diklasifikasikan 

menjadi 2 golongan yaitu golongan A dan golongan B. Untuk nilai kelas tanah 

setiap golongan dibagi menjadi 50 kelas, sedangkan untuk nilai kelas 

bangunan setiap golongan dibagi menjadi 20 kelas. 
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Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu sistem 

Self Assessment dan Official Assessment, yang mana kedua sistem ini 

diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu Sistem  Self Assessment 

diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem Official 

Assessment diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Dalam pemungutan 

PBB perlu adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

PBB. Karena Kantor Pelayanan PBB Semarang kurang melakukan sosialisasi 

masalah prosedur pemungutan PBB, maka wajib pajak banyak yang kurang 

mengetahui tentang prosedur pemungutan PBB.         

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui 

sebenarnya “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PBB SEMARANG “. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor    

Pelayanan PBB Semarang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada 

Kantor Pelayanan PBB Semarang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

dibidang perpajakan khususnya mengenai prosedur pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

2. Bagi Akademik 

Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang 

perpajakan, khususnya mengenai prosedur pemungutan  PBB. 

3. Bagi Perusahaan atau Instansi 

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar 

penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami 

keseluruhan isi Tugas Akhir. 

Sistematika Penulisan Tugas Akhir, sebagai berikut : 

A. Bagian Pengantar Tugas Akhir : Judul Tugas Akhir, Pengesahan, 

Abstrak, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Lampiran. 

B. Bagian Utama Tugas Akhir terdiri dari : 

BAB I  : Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II : Landasan Teori berisi sistem, pajak,pajak bumi dan 

bangunan dan pengenaan pajak bumi dan bangunan. 

BAB III : Metode penelitian berisi lokasi penelitian, objek kajian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAN V  : Penutup berisi simpulan dan saran. 

C. Bagian Pelengkap Tugas Akhir berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Prosedur 

Prosedur adalah rangkaian metode yang telah mejadi pola tetap dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan 

(Wursanto.1991:20). 

Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 

lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  

Sedangkan menurut Moekijat (1989:194), ciri-ciri prosedur meliputi: 

1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi 

tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan. 

2. Suatu prosedur harus memiliki sabilaitas, akan tetapi masih memiliki 

flesibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan 

yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam 

fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan 

flexibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan 

penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.  

3. Prosedur harus mengikuti jaman.  

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam 

melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu 
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departemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalan 

jaman. 

 

2.2 Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya 

Mardiasmo (2001:1) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum..  

 Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam bukunya R. 

Santoso (1981:34) dalam desertasinya yang berjudul pajak berdasarkan 

asas gotong royang, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang 

yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 

menutup biaya produksi barang-barang jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum.   

Dari kedua pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat 

dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan 

apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan 

sanksi oleh negara.  
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2.3 Pajak Bumi dan Bangunan 

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Erly Suandy, 2002 : 64 yang dimaksud pajak bumi dan 

bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak 

terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau 

bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut 

menentukan besar pajak.  

Menurut Suharno, 2003 : 32 yang dimaksud Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya 

diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut 

dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. 

Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka 

peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau 

bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan 

kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah 

tersebut. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

Landasan Hukum PBB, adalah Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. 
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2.3.3 Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Azhari, dalam bukunya (Suharno, 2003: 3) kaitannya 

dengan Pajak Bumi dan Bangunan ada empat asas utama yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat 

dilaksanakan. 

2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan 

kemampuan wajib pajak. 

3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan 

peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan 

dan hukum. 

4. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan 

rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab 

mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

2.3.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Diatur dalam pasal 2  dan pasal 

3 UU No. 12 Tahun 1994. 

 Pasal 2 

1. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan ataubangunan. 

2. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur oleh Menteri Keuangan. 
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 Pasal 3 

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan adalah objek 

pajak yang : 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 

di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; 

b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu; 

c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh 

desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; 

e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi 

internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.   

2. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknyadiatur lebih lanjut 

dengan peraturan pemerintah. 

3. Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan 

sebesar Rp 8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. 

4. Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri 

keuangan. 
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2.3.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 12 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, 

adalah orang atau badan yang secara nyata mempumyai suatu hak atas 

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

menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Menurut pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, Subjek pajak yang 

dikenakan kewajiban membayar pajak disebut Wajib Pajak. 

 

2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak, adapun ciri-ciri Official Assessment 

System : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang, adapun ciri-ciri Self Assessment System : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. 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 yang 

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.  

2.3.7 Pedoman Pemungutan Pajak 

Dalam buku “An Inquiry Into The Nature And Causes Of The 

Wealth Nations” yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 

mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan 

nama Four Cannons atau The Four Maxim dengan uraian sebagai 

berikut: 

1. Equity dan Equality 
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Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang 

dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang 

dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal Equality 

ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi 

diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak 

harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak 

harus diperlakukan berbeda. 

2. Certainty 

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak 

mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini 

kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenal subjek pajak, 

objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pambayarannya. 

3. Convenienci of Payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi 

wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya 

penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. 

4. Economic of Collection 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) 

mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari 

penerimaan itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak 

kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang 

akan diperoleh (Erly Suandy, 2002 : 27-28). 
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2.4 Prosedur Pemungutan PBB 

2.4.1 Penentuan Obyek Pajak 

 Penentuan Obyek Pajak diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 

10, adalah sebagai berikut : 

 Pasal 9 

1. Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan 

obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek 

Pajak. 

2. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilyah kerjanya meliputi letak obyek pajak, 

selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak. 

3. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh 

menteri keuangan. 

 Pasal 10 

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. 

2. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan 

Pajak dalam hal-hal sebagai berikut : 
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a. Apabila Suarat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan 

sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana 

ditentukan dalam surat teguran. 

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

ternyata jumlah pajak yeng terhutang lebih besar dari jumlah 

pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek 

Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. 

3. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok 

pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung 

dari pokok pajak. 

4. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok 

selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda 

administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang. 

2.4.2 Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 6 UU 

No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat 

1, ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk 
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daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan 

daerahnya. 

3.  Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang 

ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setingi-tingginya 100% dari 

nilai jual obyek Pajak. 

4. Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagai mana dimaksud 

dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan 

memperhaikan kondisi ekonomi masyarakat. 

2.4.3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 UU No. 12 tahun 

1994, adalah seagai berikut : 

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus 

dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.  

2. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus 

dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat 

Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. 

3. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 

dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 

2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.  
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4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah 

dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan 

Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan 

sejak tanggal diterimanya Surat Tagiahan Pajak  oleh wajib pajak. 

5. Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan 

tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

6. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
3. 1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan ( KP PBB ) Semarang tepatnya Jl. Pemuda No. 1B Semarang. 

 
3.2 Objek Kajian 

Objek kajian penelitian adalah objek kajian atau apa yang menjadititik 

perhatian suatu penelitian. ( Suharsimi Arikunto, 2000: 99 ). Objek kajian 

dalam penelitian ini adalah Sistem Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pada KP PBB Semarang.  

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. ( Suharsimi Arikunto, 

2000: 106 ). Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang sistem pengenaan PBB. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah  teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada 
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informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik 

wawancara ini digunakan untuk melengkapi data dari metode 

dokumentasi. 

3. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan 

diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan 

mengamati bagaimana Sistem Pengenaan PBB. 

4.  Metode Pustaka 

Metode pustaka yaitu peneliti menggunakan sumber-sumber 

pustaka atau literatur. Metode ini sebagai pelengkap dalam pembuatan 

Tugas Akhir segaimana tiga metode yang sebelumnya. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Penyajian Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian  sesuai yang diharapkan dalam 

penyusunan tugas akhir ini untuk diperoleh suatu kesimpulan, maka data 

yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Analisis Kualitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul untuk menjamin 

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Mengategorikan data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal 

yang diperlukan. Penyajian data penelitian ini dipergunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan 
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yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi 

serta solusinya. 

3.4.2  Metode Analisis Data 

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan 

analisis. secara umum analisis data yang digunakan adalah secara 

kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik 

yang berbentuk kuantitatif (jumlah), akan tetapi dalam bentuk 

pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis 

dalam bentuk Tugas Akhir. Adapun implementasinya sebagai berikut : 

1. Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan melalui 

pendaftaran Obyek Pajak. Pendaftaran Obyek Pajak dilakukan 

dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.  

2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang 

telah diisi oleh Wajib Pajak, petugas Kantor Pelayanan PBB 

Semarang mengelompokkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

tersebut untuk menghitung besarnya Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP). Dalam melakukan penghitungan NJOP menggunakan tiga 

pendekatan yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan 

pendekatan kapitalis pendapatan. Kemudian dilakukan 

pengklasifikasian besarnya NJOP. Hal ini untuk mempermudah cara 

penghitungan PBB. 
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3. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan  

Dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan, terlebih 

dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : Tarif Pajak, 

Nilai Jual Obyek Pajak, Nilai Jual Kena Pajak dan rumus untuk 

menghituing Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah dihitung besarnya 

PBB yang terhutang dimasukkan ke Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang dan diserahkan kepada Wajib Pajak.  

4. Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan 

Setelah menerima SPPT dari Kantor Pelayanan PBB 

Semarang, Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB. Pada saat 

membayar PBB, Wajib Pajak menunjukan SPPT dan sebagai bukti 

pembayarannya Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima 

Setoran. Tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Kantor 

Pelayanan PBB Semarang meliputi : Non SISTEP dan Sistem 

Tempat Pembayaran (SISTEP). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
HASIL PENELITIAN 

4.1 Sejarah PBB 

Pajak atas bumi ini sebelum adanya Undang-undang No.12 Tahun 1985 

terhadap tanah atau bumi atau pajak yang berkaitan dengan harta tetap 

dipungut bermacam-macam pajak seperti Verponding , Inlands Verponding, 

pajak jalan dan pajak daerah. Sehingga satu obyek yang dikenakan pajak 

berganda maka rakyat dibebani pajak yang cukup berat, yang akibatnya pajak 

yang masuk ke kas Negara atau daerah jumlahnya kecil. Pada awal tahun 1984 

pemerintah melakukan reformasi perpajakan dan tahun 1985 mencabut 

berlakunya segala peraturan perpajakan kolonial seperti Pajak Rumah Tangga 

tahun 1908, Ordonansi Verponding tahun 1932, Pajak Jalan tahun 1942, dan 

IPEDA serta Pajak Daerah atas harta tetap diganti dengan perpajakan nasional 

yaitu Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang PBB. 

Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB adalah pajak atas harta 

tidak bergerak yang terdiri tanah atau bangunan (property  tax). Sekarang ini 

atas harta tetap hanya terkena satu pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dan 

Pajak Bumi dan Bangunan diberlakukan mulai 1 januari 1986.    

 

 



 24

4.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Semarang 

A. Tugas KPPBB Semarang 

Melakukan kegiatan operasional Direktorat Jendral Pajak dibidang 

PBB dalam daerah wewenangnya berdasarkan yang ditetakan Dirjen 

Pajak. 

B. Fungsi KPPBB Semarang 

a. Pengolahan data. 

b. Pendapatan subjek dan objek dan penilaian PBB. 

c. Penetapan PBB. 

d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, restitusi dan 

kompensasi PBB. 

e. Penyelesaiain keberatan, uraian banding pengurangan dan verifikasi 

atas permohonan keberatan, uraian banding dan pengurangan PBB. 

f. Pengurusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan. 

 
4.3 Wilayah Kerja KP PBB Semarang 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 

tanggal 23 Juli 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Direktorat 

Jenfral Pajak, wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB Semarang. Sesuai 

ketentuan yang berlaku wilayah Semarang dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 

177 Kelurahan dengan luas 37.370 Ha. Khusus Kotamadya Semarang sektor 

pedesaan sudah tidak ada, semua telah masuk ke dalam sektor perkotaan. 

Enam belas Kecamatan tersebut adalah: 
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1) Kecamatan Semarang Barat  : 16 Kelurahan 

2) Kecamatan Ngaliyan   : 10 Kelurahan 

3) Kecamatan Mijen   : 14 Kelurahan 

4) Kecamatan Tugu   : 7 Kelurahan 

5) Kecamatan Gunung Pati  : 14 Kelurahan 

6) Kecamatan Tembalang  : 12 Kelurahan 

7) Kecamatan Gajah Mungkur  : 8 Kelurahan 

8) Kecamatan Banyumanik  : 10 Kelurahan 

9) Kecmatan Semarang Selatan  : 11 Kelurahan 

10) KecamatanCandi Sari   : 7 Kelurahan 

11) Kecamatan Pedurungan  : 12 Kelurahan 

12) Kecamatan Semarang Timur  : 10 Kelurahan 

13) Kecamatan Genuk   : 13 Kelurahan 

14) Kecamatan Semarang Tengah  : 15 Kelurahan 

15) Kecamatan Semarang Utara  : 9 Kelurahan 

16) Kecamatan Gayam Sari  : 7 Kelurahan 

 
4.4 Struktur Organisasi KP PBB Semarang 

Kantor Pelayanan PBB merupakan unsur pelaksana dari Dirjen Pajak 

dibawah pengawasan langsung Direktorat PBB dan mempunyai tanggung 

jawab langsung atas kantor wilayah. Kantor Pelayanan PBB Semarang 

bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jendral 

Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan PBB Semarang 

adalah organisasi yang berbentuk garis. Kekuasaan mengalir langsung dari 

pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan RI No. 443/KMK.01/2001 tentang struktur organisasi, 

maka KP PBB Semarang merupakan kantor PBB tipe A yang mempunyai 

struktur organisasi pada gambar 1. 
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Keterangan gambar 2 

1. Kepala KP PBB 

 Tugas dan fungsi  

a. Melakukan pengawasan kegiatan masing- masing seksi  

b. Memberikan petunjuk, saran dan pengarahan kepada bawahan 

 Wewenang dan Tanggung Jawab 

a. mengajukan rencana kerja Kantor Pelayanan PBB  

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan laporan 

c. Membagi tugas, mengawasi dan memberikan pengarahan tentang 

tugas kepada pegawai bawahan  

d. Bertanggung jawab atas penjatuhan hukuman disiplin pegawai 

bawahan. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub bagian tata usaha dibagi menjadi tiga korlak, yaitu: 

a. Korlak tata usaha dan kepegawaian 

b. Korlak keuangan 

c. Korlak rumah tangga 

Tugas dan Fungsi 

a. melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian serta laporan 

b. melakukan urusan keuangan  

c. Melakukan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan  
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Wewenang dan tanggung jawab 

a. Meminta data yang diperlukan yang ada kaitannya dengan urusan tat 

usaha dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga. 

b. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan ketertiban pegawai 

dilingkungan Kantor Pelayanan PBB. 

3. Seksi Pendataan dan Penilaian  

a. Korlak Klasifikasi 

b. Korlak pemutakhiran data  

c. Korlak monografi 

Tugas dan Fungsi 

a. Melakukan urusan pendaftaran objek dan subjek PBB 

b. Melakukan penilaian dan klasifikasi objek pajak bumi dan 

bangunan. 

c. Melakukan urusan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan. 

Wewenang dan tanggunag jawab  

a. Mengajukan usul, pendapat, saran dan penelaah kepada kasi pendataan 

dan penilaian dalam hal penyelesaian masalah klasifikasi dan 

pemutakhiran data. 

b. Bertanggung jawab atas terpeliharanya bahan atau alat-alat yang 

dipergunakan dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

a. Korlak pengolahn data  

b. Korlak analisis dan penyajian informasi PBB 

c. Korlak data masukan dan keluaran 



 30

Tugas dan fungsi 

a. Melakukan urusan perekaman dan pengolahan data PBB. 

b. Melakukan analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

c. Melakukan tata usaha data masukan dan keluaran. 

Wewenang dan Tanggung Jawab. 

a. Mengajukan resum usul rencana kegiatan korlak data masukan dan 

keluaran. 

b. Bertanggung jawab atas penelitian data masukan. 

c. Mengawasi kebenaran  dan ketetapan perekam data. 

d. Bertanggung jawab kerahasiaan data perpajakan  

e. Menganalisa data Pajak Bumi dan Bangunan  

f. Bertanggung jawab atas penyajian informasi data PBB. 

5. Seksi Penetapan  

a. Korlak penetapan pedesaan dan perkotaan 

b. Korlak penetapan perkebunan, perhutanan dan pertambangan 

c. Korlak intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan pajak 

Tugas dan fungsi 

a. Melakukan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan 

pedesaan. 

b. Melakuakn penetapan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

c. Melakuakn intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan PBB dan 

BPHTB 
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Wewenang dan Tanggung Jawab  

a. mengajukan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan di bidang penetapan. 

b. Bertanggung jawab atas konsep rencana kerja yang diajukan. 

c. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan hasil penelitiaan 

dan penyelesaian SPPT, SKP, Buku Induk, DHKP, DHKT, STTS, 

sector pedesaa dan perkotaan yang diajukan. 

6. Seksi Penerimaan 

a. Korlak tata usaha penerimaan dan restitusi. 

b. Korlak pemantauan, penyetoran dan pembagian penerimaan 

Tugas dan Fungsi 

a. Melakukan konseo rencana penerimaan dan restitusi. 

b. Melakukan pengalokasian penerimaan serta pemantauan penyetoran 

Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB. 

Wewenang dan tanggung Jawab 

a. Membuat konsep rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per 

sector tiap tahun anggaran. 

b. Bertangguang jawab atas kebenaran laporan mingguan, bulanan, tri 

wulan seksi penerimaan. 

7. Seksi Penagihan  

a. Korlak tata usaha piutang pajak  

b. Korlak penagihan aktif 
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Tugas dan Fungsi  

a. Melakukan urusabn tata usaha piutang pajak 

b. Melakukan urusan penagihan. 

c. Pembuatan usul penghapusan piutang PBB dan BPHTB 

Wewenang dan tanggung jawab 

a. Mengajukan rencana kegiatan tata usaha piutang pajak 

b. Bertanggung jawab atas usul, pendapat, saran serta menyalesaiakan 

masalah di bidang piuatang PBB dan BPHTB 

c. Bertanggung jawab atas keberhasilan penagihan piutang 

8. Seksi Penagihan dan Pengurangan 

a. Korlak keberatan dan banding 

b. Korlak pengurangan  

Tugas dan Fungsi 

a. Melakukan penyelasaian keberatan dan banding 

b. Melakukan penyelasaian pengurangan 

c. Melakukan pengurangan saksi atau pemeriksaan sederhana atas 

permohonan keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB 

Wewenang dan tanggung Jawab  

a. Mengajukan rencana kerja korlak keberatan dan banding  

b. Mengajukan rencana kerja korlak pengurangan 

c. Mengajukan usul besarnya pengurangan PBB dan BPHTB 

d. Bertanggung jawab atas kebenaran besarnya perhitungan atas 

keberatan 
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e. Bertanggung jawab atas kebenaran besarnya perhitungan atas usul 

pengurangan yang diajukan. 

f. Bertangguang jawab atas kebenaran hasil pemeriksaan di laporan 

9. Kelompok Tenaga Fungsional Pajak Bumi dan Bangunan   

a. Terdiri dari sejumlah penilai PBB dalam jabatan fungsional sesuai 

dengan keahliannya. 

b. Dipimpin oleh penilai PBB paling senior yang ditunjuk oleh Dirjen 

Pajak. 

c. Jumlah penilai PBB ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

d. Jenis dan jenjang penilai PBB diatur sesuai UU yang berlaku 

Tugas dan Fungsi 

- Melakukan kegiatan pendataan dan penilian PBB. 

Wewenag dan Tanggung Jawab 

- Mengajukan rencana kegiatan kelompoak tenaga fungsional PBB 

dan bertanggung jawab atas kegiatan rencana kerja yang diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 



 34

4.5 Prosedur Pemungutan PBB Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang 

 Untuk keperluan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan terdiri atas 

beberapa kegiatan yaitu : 

4.5.1 Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak 

Sebelum dikenai kewajiban PBB atas suatu obyek, terlebih 

dahulu ditentukan siapa Wajib Pajak atau Subyek Pajak yang 

dikenakan kewajiban membayar pajak. Subyek Pajak PBB adalah 

orang atau badan yang mempuyai hak atas bumi/tanah dan atau; 

memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan atau; memiliki, menguasai 

atas bangunan dan atau; memperoleh manfaat atas bangunan. 

 Orang atau badan inilah yang harus mendaftarkan diri 

sebagai subyek pajak atau Wajib Pajak. Pendaftaran dilakukan di 

Kantor Pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah 

dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh 

orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu 

formulir/blangko yang disebut Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

(SPOP). 

 SPOP tersebut oleh orang atau badan yang menjadi Wajib 

Pajak harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Jelas, maksudnya penulisan data yang diminta dalam SPOP 

harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan 

salah tafsir yang dapat merugikan Negara atau Wajib Pajak 

sendiri. 
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b. Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan atau 

bangunan, tahun dan harga perolehan, letak tanah atau bangunan 

serta peruntukan atau penggunaannya, yang 

dilaporkan/dituliskan dalam SPOP harus sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Lengkap, artinya bahwab semua kolom dalam SPOP, baik yang 

mencakup Subyek Pajak/Wajib Pajak Maupin data tanah atau 

bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Kemudian SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP 

dan ditandatangani oleh Wajib Pajak. 

d. Tepat Waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani harus 

dikembalikan ke Kantor Palayanan PBB tersebut di atas 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 

diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak. 

Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan 

PBB dapat dilaksanakan dengan cara : 

a. menyerahkan langsung ke Kantor Pelayanan PBB atau; 

b. mengirimkannya melalui pos tercatat. 

Wajib Pajak yang terlambat mengembalikan SPOP atau 

mengembalikan SPOP sesuai dengan waktu yang diterntukan namun 

pengisiannya tidak benar, maka kepada Wajib Pajak yang 

bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan 

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
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2. Pendataan Obyek dan Subyek Pajak 

Untuk keperluan pendataan obyek dan subyek terdiri atas 2 

kegiatan : 

a. Penyusunan Data Awal 

1) Penyampaian dan Pengembalian SPOP 

Kegiatan ini dilakukan oleh petugas kantor 

Pelayanan PBB Semarang bekerjasama dengan aparat 

Pemerintah Daerah dan/atau Instansi lainnya dengan cara 

menyampaikan SPOP kepada para Wajib Pajak serta 

memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan 

ditandatangani oleh para Wajib Pajak untuk digunakan 

sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Verifikasi Data Obyek dan Subyek PBB 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Kantor 

Pelayanan PBB Semarang bekerjasama dengan aparat 

Pemerintah Daerah dan/atau Instansi lainnya dengan cara 

mencocokan data Obyek dan Subyek PBB yang telah 

terdaftar pada administrasi PBB dengan keadaan Obyek dan 

Subyek PBB yang sebenarnya di lapangan, untuk 

dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak 

terhutang. 

3) Identifikasi Obyek dan Subyek PBB 
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Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Kantor PBB 

Semarang bersama aparat pemerintah daerah/ instansi 

lainnya atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakan) 

dengan cara mencocokan informasi grafis yang ada pada 

Peta Kerja dengan keadaan obyek PBB dilapangan. 

4) Penyusunan Data Awal PBB 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan 

PBB Semarang atau pihak lain yang ditunjuk oleh direktur 

jendral pajak. Dalam melaksanakan penyusunan data awal 

PBB, dicatat keterangan mengenai obyek dan subyeknya 

termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan 

pengisian SPOP oleh wajib pajak.  

b. Kegiatan Pemutakhiran Data PBB         

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharuhi 

atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi atau 

penelitian kantor Pelayanan PBB Semarang dan atau subyek 

PBB dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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4.5.2 Cara Pengenaan PBB 

Salah satu tahapan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan pasal 6 

ayat (1) UU No. 12 tahun 1994, dalam Pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan, Kantor Pelayanan PBB Semarang melakukan 

pengklasifikasian NJOP. Untuk menentukan klasifikasi tanah dan 

bangunan Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan KMK. 

523/KMK/04/1998 nilai kelas tanah dan bangunan diklasifikasikan 

menjadi 2 golongan. Adupun pengklasifikasiannya sebagai berikut:  

1. Nilai Kelas Tanah 

Nilai kelas tanah dibagi menjadi dua golongan yaitu: 

a.  Golongan A 

Golongan ini untuk tanah yang berada di wilayah pedesaan. 

Nilai kelas tanah golongan A dibagi menjadi 50 kelas yaitu kelas 

A.01 sampai dengan A.50. 

b.  Golongan B  

Golongan ini untuk tanah yang berada di wilayah perkotaan. 

Nilai kelas tanah golongan B dibagi menjadi 50 kelas yaitu kelas 

B.01 sampai dengan B.50. 

2. Nilai Kelas Bangunan 

Nilai kelas bangunan dibagi menjadi dua golongan yaitu: 
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a.  Golongan A 

Golongan ini untuk bangunan yang berada di wilayah pedesaan. 

Nilai kelas bangunan golongan A dibagi menjadi 20 kelas yaitu 

kelas A.01 sampai dengan A.20. 

b.  Golongan B 

Golongan ini untuk bangunan yang berada di wilayah perkotaan. 

Nilai kelas bangunan golongan B dibagi menjadi 20 kelas yaitu 

kelas B.01 sampai dengan B.20. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.  
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4.5.3 Cara Menghitung PBB 

Dalam menghitung besarnya PBB, Kantor Pelayanan PBB 

Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan  beberapa faktor antara 

lain : Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena 

Pajak (NJKP), dan Rumus untuk menghitung PBB.  

Tarif pajak yang ditetapkan untuk PBB pada Kantor Pelayanan 

PBB Semarang adalah sebesar 0,5%. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak 

tanah dan bangunan menggunakan beberapa pendekatan antara lain : 

1. Pendekatan perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis  

2. Pendekatan Nilai Perolehan Baru  

3. Penekatan Nilai Jual Pengganti. 

Sedangkan penentuan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang 

ditetapkan oleh Kantor Pelayanan PBB Semarang sebesar 20% dari 

NJOP. Dari beberapa ketetapan di atas rumus yang digunakan oleh 

Kantor Pelayanan PBB Semarang untuk menghitung besarnya PBB 

adalah 0,5% x 20% x NJOP. 

 Skema perhitungan PBB 

Luas tanah   a 
Luas Bangunan   b   

                                             + 
NJOP    A 
NJOPTKP    c 
             - 

NJOP dasar PengenaanPBB  B 

Perhitungan NJKP  = Persentase NJKP x B 
          = C 

Perhitungan PBB = Tarif Pajak x NJKP 
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Contoh : 

Tuan X mempunyai data Objek Pajak sebagai berikut : 

- Luas Tanah 867 m2 , NJOP = Rp1.147.000/m2 

- Luas Bangunan 689 m2, NJOP = Rp 505.000/m2 

Maka besarnya PBB yang harus dibayar Tuan X dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

 

Tanah  867 x Rp 1.147.000   = Rp   994.449.000,00 

Bangunan  689 x Rp    505.000   = Rp   347.945.000,00 

NJOP        Rp1.342.394.000,00 

NJOPTKP        Rp       8.000.000,00  

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB     Rp1.334.394.000,00 

 

Perhitungan NJKP  = 20% x Rp 1.334.394.000,00 

   = Rp 266.878.800,00 

PBB yang terutang  = 0,5% x Rp 266.878.800,00 

   = Rp 1.334.394,00 

Jadi PBB yang harus dibayar Tuan X sebesar Rp 1.334.394,00 

 

4.5.4 Pembayaran PBB 

Tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh kantor Pelayanan 

PBB Semarang meliputi: 

1. Non SISTEP 

 Pada tata cara Non SISTEP ada tiga tempat pembayaran PBB  
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a. Melalui Bank Persepsi 

Pembayaran melalui Bank Persepsi dapat dilakukan 

melalui Bank Persepsi di wilayah Daerah Tk-II tempat obyek 

pajak. Jumlah pajak yang akan dibayar ditulis pada formulir Surat 

Setoran Pajak (SSP) rangkap enam yang telah disediakan pada 

Bank Persepsi. Setelah formulir diisi, wajib pajak menyerahkan 

SSP tersebut beserta uangnya kepada petugas Bank yang 

bersangkutan sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam SSP. 

Setelah pajak tersebut dibayar, wajib pajak menerima SSP warna 

putih dan warna merah muda. Surat Tanda SSP warna merah 

muda oleh wajib pajak dikirim ke Kantor Pelayanan PBB 

Semarang sedangkan SSP warna putih disimpan oleh wajib pajak 

sebagai tanda bukti pembayaran.  

b. Melalui Kantor Pos dan Giro 

Pebayaran melalui Kantor Pos dan Giro dapat dilakukan 

pada Kantor Pos dan Giro di Wilayah Daerah Tk-II tempat obyek 

pajak. Pembayaran PBB dilakukan dengan mengisi SSP rangkap 

tiga, selanjutnya SSP yang telah diisi diserahkan kepada petugas 

Kantor Pos dan Giro. Wajib pajak menerima SSP warna putih 

dan merah muda. Surat Tanda SSP warna merah muda oleh wajib 

pajak dikirim ke Kantor Pelayanan PBB Semarang sedangkan 

SSP warna putih disimpan oleh wajib pajak sebagai tanda bukti 

pembayaran.  
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c. Melaui Petugas  

Wajib pajak membayar pajaknya kepada petugas 

pemungut pajaknya dalam wilayah pemungutan yang meliputi 

tempat obyek pajak. Wajib pajak menyerahkan uang pembayaran 

kepada petugas, kemudian akan menerima tanda pembayaran 

PBB. 

Dalam waktu 24 jam, petugas pemungut pajak 

menyetorkan semua hasil penerimaan PBB ke Bank Persepsi atau 

Kantor Pos dan Giro di Wilayah Daerah Tk-II yang 

bersangkutan. Selanjutnya Bank Persepsi atau Kantor Pos dan 

giro mengadministrasikan penerimaan pembayaran PBB dari 

petugas pemungut. 

Cara pembayaran menggunakan Non SISTEP dapat digambarkan dalam bagan di 

bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 Bagan cara pembayaran menggunakan Non SISTEP. 

Kantor Pelayanan PBB 
Semarang

Wajib Pajak 

Bank Persepsi 

Petugas Pemungut 

Sentral Giro 

Pos dan Giro 
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2. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) 

Pembayaran PBB menurut Sistem Tepat Pembayaran dapat 

dilakukan dengan dua cara : 

a. Pembayaran Langsung Ke Tempat Pembayaran 

Wajib pajak membayar langsung ke tempat pembayaran 

yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan PBB Semarang 

yaitu Bank atau Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB. Pada 

saat menbayar wajib pajak cukup menunjukan SPPT PBB dan 

sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat 

Tanda Terima Setoran (STTS). 

b. Pembayaran Melalui Petugas Pemungut 

Wajib pajak membayar atau melunasi PBBnya melalui 

petugas pemungut, kemudian sebagai bukti pembayarannya wajib 

pajak akan menerima Tanda Terima Setoran (TTS). Selanjutnya 

oleh petugas pemungut dimasukan dalam daftar penerimaan 

harian PBB dan disetorkan ke tempat pembayaran Bank atau 

Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB. Dari tempat embayaran 

petugas pemungut akan menerima STTS sebagai bukti 

pembayaran PBB yang sah. Petugas pemungut selambat-

lambatnya delapan hari harus sudah menyampaikan STTS kepada 

wajib pajak. 
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Cara pembayaran menggunakan SISTEP dapat digambarkan dalam bagan di 

bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan cara pembayaran menggunakan SISTEP. 

 

4.6 Bagian Yang Terkait Dalam Prosedur Pemungutan PBB 

1. Bagian Pendataan dan Penilaian (Pedanil) 

Bagian ini mendatangi wajib pajak untuk mendaftar Wajib Pajak 

dan mencatat data Objek Pajaknya (Tanah dan Bangunan) dengan 

mengisi formulir pendaftaran kemudian mengklasifikasikan Objek Pajak 

tersebut kemudian menentukan Nomor Objek Pajak dan menghitung 

Nilai Jual Objek Pajaknya. 

Bank/Kantor Pos Giro 
Operasional V (PBB) 

Bank / Kantor Pos 
Dan Giro Persepsi 

Tempat Pembayaran 

Tranfer Petugas Pemungut 

Wajib Pajak 
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2. Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI)  

Bagian ini menerima NOP dari bagian Pedanil kemudian 

mencatat dan menerbitkan SPOP, dilanjutkan merekam dan mengentri 

data dari SPOP tersebut sehingga menghasilkan SPPT. Dan menerima 

data keberatan dan pengurangan dari bagian pengurangan dan keberatan 

kemudian mengentri data tersebut dan mengeluarkan SPPT yang baru. 

3. Bagian Penetapan 

Bagian ini mendata SPPT dari bagian PDI kemudian melakukan 

penghitungan, penetapan dan pembebanan PBB terutang yang hasilnya 

dituangkan kedalam SPPT. Kemudian mengadministrasikan SPPT 

tersebut dan menyerahkan kepada Wajib Pajak. 

 
4.7 Dokumen Yang Digunakan 

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

Adalah surat yang dipakai wajib pajak untuk melaporkan data 

Objek Pajaknya maupun yang dipakai oleh bagian Pedanil untuk 

melakukan pendataan. 

2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) 

Adalah formulir yang dibuat oleh petugas pengolahan data dan 

informasi (PDI) yang disatukan dengan SPOP yang dipakai oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak. 

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Adalah surat keputusan kepala KPPBB mengenai besarnya pajak 

yang harus dibayar. Formulir ini digunakan untuk memberitahukan pada 
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Wajib Pajak tentang pengenaan PBB yang didalamnya berisikan antara 

lain nama serta alamat Wajib Pajak, data mengenai Objek Pajak, 

besarnya pajak terutang, tempat pembayaran dan jatuh tempo 

pembayaran. 

4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 

Adalah surat atau blangko pembayaran yang dijadikan bukti 

bahwa wajib pajak telah melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan. 

 

PEMBAHASAN 

Pada KPPBB Semarang, dalam penerapan prosedur pemungutan PBB 

sudah bagus artinya dalam suatu kegiatan administrasi melibatkan berbagai 

bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang 

lainya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang 

mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya perlu ada keterlibatan pihak lain yang 

berkepentingan, misalkan pihak atasan dalam mengotorisasi sustu dokumen 

perlu lebih teliti sehinnga akan menjadi koreksi dan pengawasan yang lebih baik. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, karena dalam pengenaan 

PBB melibatkan berbagai pihak sehingga perlu adanya koordinasi yang baik. 

Sebaik apaun sistem jika tidak dilaksanakan dan tidak adanya pengawasan dari 

pihak lain maka akan menimbulkan kecurangan. Setiap prosedur pasti ada baik 

dan buruknya, demikian juga sistem yang diterapkan pada KPPBB Semarang. 

Kelemahan dari prosedur yang ditetapkan dalam pemungutan PBB terletak pada 

pelaksanaan penentuan Obyek Pajak yang mana petugas harus mendatangi 
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langsung Wajib Pajak untuk mencatat data Obyek Pajak yang diperlukan dalam 

penghitungan, penetapan dan pembebanan pajak yang terutang. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, 

dimiliki dan dimanfaatkannya. Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada 

pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan bahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

3. Dalam proses penentuan obyek pajak kantor pelayanan PBB Semarang 

melakukan pendataan obyek dan subyek PBB. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan 

melaporkan obyek pajaknya sendiri.  

4. Dalam kegiatan pengenaan PBB, Kantor Pelayanan PBB Semarang 

mengelompokan SPOP untuk menghitung Nilai Jual Obyek 

Pajak.Penghitungan NJOP dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu 

pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalis 

pendapatan. 

5. Dalam kegiatan perhitungan Kantor Pelayanan PBB Semarang melakukan 

penghitungan pajak terhutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

6. Dalam kegiatan pembayaran PBB, Kantor Pelayanan PBB Semarang 

menggunakan dua cara pembayaran yaitu cara pembayaran PBB Non 

SISTEP dan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran). 
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5.2 Saran  

Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dari Wajib 

Pajak terhadap pajak dan system perpajakannya serta peraturan dan 

perundang-undangan khususnya yang mengatur PBB hendaknya diadakan 

program penyuluhan atau penetaran perpajakan rutin dan terjadwal. 

2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat diberikan suatu reward 

seperti hadiah atau penghargaan untuk Wajib Pajak yang sadar dan patuh. 
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