


Evaluasi 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	Pendahuluan


Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu bentuk sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Di dalam Perda tersebut diatur mengenai  pengenaan  pajak terhadap wajib pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Bahwa sejak ditetapkan, perda tersebut belum pernah dilakukan peninjauan terhadap tarif pajak, hal ini penting dilakukan mengingat jenis perda adalah perda pajak yang berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi perkembangan dan pembangunan daerah, terutama terkait dengan kenaikan harga tanah dan bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama kurun waktu 5 tahun kebelakang sejak perda tersebut ditetapkan. Berdasar kondisi dan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang PBB P2.


	Hasil Evaluasi	


Berdasar ketentuan Pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang PBB P2, disebutkan bahwa Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

Objek PBB P2 diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 3
	Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
	jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks Bangunan tersebut; 
jalan tol;
kolam renang;
pagar mewah;
tempat olahraga;
galangan kapal, dermaga;
taman mewah;
tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
menara. 

Pasal 4
	Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang :

	digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
	digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
	Besarnya Nilai Jual Ob jek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 


Dasar pengenaan, Tarif, dan cara menghitung PBB P2 diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebagai berikut:
Pasal 7
	Dasar pengenaan pajak adalah NJOP.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu  ditetapkan setiap tahunsesuai dengan perkembangan wilayahnya.
Dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan penilaian individual untukmenetapkan NJOP.
Tata Cara penilaian individual dan penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8
Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : 
	untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun; 
	untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun. 


Pasal 9
Besaran pokok yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

Berdasar ketentuan tersebut diatas, Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) merupakan komponen utama untuk menentukan besarnya tarif PBB P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaanya di Kabupaten Karanganyar, besarnya NJOP di wilayah Kabupaten Karanganyar  ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/ 1160 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
Berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Besarnya NJOP ditetapkan  setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu  ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) lebih lanjut dijelaskan  bahwa Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
Bahwa sampai dengan saat ini, kurun 4 tahun sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan belum pernah dilakukan perubahan terhadap NJOP di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dengan melihat rentang waktu ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut diatas, sesuai   ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka telah terjadi keterlambatan penyesuaian NJOP.







	KESIMPULAN


Berdasarkan analisa terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang PBB P2 dapat disimpulkan hal sebagai berikut :
	Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) merupakan komponen utama untuk menentukan besarnya tarif PBB P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak.
	Besarnya NJOP ditetapkan  setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu  ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
	Bahwa sampai dengan saat ini, kurun 4 tahun sejak Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/ 1160 Tahun 2013  tentang Penetapan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut ditetapkan belum pernah dilakukan perubahan terhadap NJOP di wilayah Kabupaten Karanganyar.  Dengan melihat rentang waktu ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut, sesuai  ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka telah terjadi keterlambatan penyesuaian NJOP.



	SARAN

Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka direkomendasikan kepada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tupoksinya di bidang Pajak untuk segera melakukan penilaian ulang terhadap Nilai Jual Objek Pajak di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hasil penilaian ulang  terhadap NJOP tersebut dijadikan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang baru, sekaligus untuk mencabut Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/ 1160 Tahun 2013.
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