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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Perpajakan 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur
5
 : 

 Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.Iuran tersebut 

berupa uang (bukan barang). 

 Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya. 

 Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

 Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

                                                           
5
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Pengertian pajak menurut beberapa ahli : 

 Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH.  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 

kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang. Lima 

unsur pokok dalam definisi pajak adalah sebagai berikut :  

o Iuran/pungutan 

o Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

o Pajak dapat dipaksakan 

o Tidak menerima kontra prestasi 

o Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah.
6
 

 Menurut Prof. Dr. Adriani  

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang 

terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan derngan 

tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
7
 

 Menurut M.J.H. Smeets 

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra 

prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya 

adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Dengan demikia, 

menurut Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah  iuran wajib, 

berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan 

                                                           
6
 Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Bandung: Eresco, 

1990), hal. 5 

7
 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung : Eresco, 1993), hal. 19. 
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norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
8
 

2. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Yang mengandung 

ciri-ciri sebagai berikut : 

 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 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. Mengandung ciri-ciri : 

 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.
9
 

                                                           
8
 B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton, Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 
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3. Teori – Teori Perpajakan 

a. Teori Pemungutan Pajak 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan 

justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. 

Teori-teori tersebut antara lain: 

 Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 

jaminan perlindungan tersebut. 

 Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

 Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 

 Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat 

harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu 

kewajiban. 

                                                                                                                                                               
9
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 Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk 

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
10

 

b. Teori Four Maxims dari Adam Smith 

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan 

ajaran yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak 

adalah sebagai berikut : 

 Asas Equality ( Asas Keseimbangan dengan Kemampuan atau 

Asas Keadilan ) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan Negara 

harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. 

Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

 Asas Certainty ( Asas Kepastian Hukum ) yaitu semua pungutan 

pajak harus berdasarkan Undang Undang, sehingga bagi yang 

melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

 Asas Convinience of Payment ( Asas Pemungutan Pajak yang 

Tepat Waktu ) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi 

wajib pajak 

                                                           
10
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 Asas Efficiency ( Asas efisien atau asas Ekonomis ) biaya 

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, biaya 

pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasilnya. 

B. Perpajakan di Indonesia 

1. Pajak 

a. Pengertian subjek pajak  

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011, 

subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menjadi 

subjek pajak adalah : 

 Orang pribadi  

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak 

 Badan 

 Bentuk usaha tetap 

Subjek pajak terbagi menjadi dua yaitu : 

 Subjek pajak dalam negeri, yaitu : 

- orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) 

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia. 
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- badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

- warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

 Subjek pajak luar negeri, yaitu : 

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidaklebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yangmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidaklebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang dapatmenerima atau memperoleh penghasilan 

dari Indonesia bukan dari menjalankan usahaatau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

b. Pengertian wajib pajak 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
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kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

c. Pengertian Pemerintah Daerah 

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas 

daerah daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 

daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan Undang Undang.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas 

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah. 

d. Pengertian Peraturan Daerah 

Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 
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penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
11

 

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi 

muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan 

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

e. Pengertian pajak daerah 

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerahnya. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang 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. 

f. Retribusi daerah 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
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diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan.
12

 

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 

atas 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. 

b. Sejarah Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak bumi digantikan dengan Pajak Hasil Bumi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 (L.N 1951 No 84) tentang 

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan Tahun 1944. Dalam 

perkembangannya, pemerintah menyempurnakan Undang-undang 

Nomor 14 tahun 1951 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil 
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Bumi (L.N. 1959 No 104) dan ditetapkan kembalidengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1961. Undang-undang ini hanya mengatur 

tentang pungutan pajak atas tanah adat (tidak termasuk tanah hak 

barat). Dengan diberlakukannya UUPA pada tahun 1960 serta 

ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 

Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967, maka Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang menjadi 

landasan Pajak Hasil Bumi harus ditafsirkan bahwa semua tanah di 

Indonesia dipungut Pajak Hasil Bumi. Termasuk tanah-tanah yang 

diatur dalam Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923 dan tahun 

1928.Pungutan Pajak hasil Bumi pada saat itu dikelola oleh Jawatan 

Pajak Hasil Bumi yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat 

Pajak Hasil Bumi.Dengan pemberian otonomi dan desentralisasi 

kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya 

diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU 1-1-3 Tanggal 

29 November 1965 yangberlaku mulai 1 November 1965. 

Kelembagaan Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah menjadi Direktorat 

Iuran Pembangunan Daerah (Dibawah Ditjen Moneter). IPEDA 

merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas tanah, 

yang kemudian hasil pemungutan tersebut seluruhnya dikembalikan 

kepada daerah untuk kegiatan pembangunan. Dengan keputusan 

Presiden RI Nomor 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat 
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IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat 

Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 dengan 

diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Direktorat 

IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

Dengan diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka pungutan PBB yang 

sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, maka untuk sektor 

perdesaan dan perkotaan dikelola oleh kabupaten/kota. Latar belakang 

pendaerahan pengelolaan PBB ini selaras dengan desentralisasi fiskal 

yang diberlakukan dalam rangka otonomi daerah.Hasil penerimaan 

PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) seluruhnya merupakan 

penerimaan Kabupaten/Kota.
13

 

c. Objek pajak bumi dan bangunan 

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan di daerah, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Terdapat dua objek pajak bumi dan bangunan : 

a. Bumi 

Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kota. 

                                                           
13

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/744_5-Filosofi%20Pemungutan%20PBB 

%20Listiyarko%20-%2028Des%20-%20edited%203.pdf, diunduh pada tanggal 14 Juli 2013 

Hartono, Tinjauan Yuridis Sistem Pengenaan Pajak Antara Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dibandingkan dengan Singapore, 2013  
UIB Repository (c) 2013

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/744_5-Filosofi%20Pemungutan%20PBB%20%20Listiyarko%20-%2028Des%20-%20edited%203.pdf
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/744_5-Filosofi%20Pemungutan%20PBB%20%20Listiyarko%20-%2028Des%20-%20edited%203.pdf


18 

 

b. Bangunan  

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. 

Termasuk dalam pengertian bangunan : 

- Jalan lingkungan yang terletak satu kompleks bangunan seperti, 

hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 

- Jalan Tol 

- Pagar mewah  

- Kolam renang 

- Tempat olahraga 

- Galangan kapal, dermaga 

- Taman mewah 

- Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa 

minyak  

- Menara 

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : 

a. Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 
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c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu. 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik. 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. 

d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. 

e. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan 

yang tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam 

Nomor 10 Tahun 2011 besarnya NJOPTKP untuk setiap wajib pajak 

Rp 15.000.000,- (limabelas juta Rupiah) dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
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1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 

satu kali dalam satu Tahun Pajak. 

2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka 

yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek 

Pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan 

Objek Pajak lainnya. 

f. Dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak 

1. Dasar pengenaan PBB 

- Dasar pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan adalah NJOP 

- Besarnya NJOP ditetapkan 3 (tiga) tahun sekali, kecuali objek 

pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. 

- Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh walikota dengan 

pertimbangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh dinas. 

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan sebagai berikut: 

- Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

Rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) 

pertahun. 

- Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,215 (nol koma dua satu lima persen) 

pertahun. 

3. Tata cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 
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Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(4). Agar lebih jelas dalam sistem penghitungan nilai Pajak di 

negara Indonesia khususnya di kota Batam, penulis memberikan 

contoh penghitungan sebagai berikut: 

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa : 

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2 

- Bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual Rp. 350.000/m2 

- Taman seluas 200m2 dengan nilai jual Rp. 50.000/m2 

Besar pokok pajak terutang adalah sebagai berikut : 

I. NJOP BUMI : 800 X Rp.  300.000 = Rp.240.000.000,- 

II. NJOP BANGUNAN : 

- Rumah dan garasi  

400 x Rp. 350.000.00   = Rp.140.000.000,- 

- Taman  

200 x Rp. 50.000,00   = Rp.  10.000.000,-(+) 

Total NJOP Bangunan    = Rp.150.000.000,- 

Total NJOP Bumi dan Bangunan  = Rp.390.000.000,- 

NJOPTKP     = Rp.  15.000.000,-(-) 

III. Nilai Jual Objek Kena Pajak   = Rp.375.000.000,- 
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IV. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,12% 

V. Pajak Bumi dan Bangunan terhutang 

0,12% x Rp. 375.000.000,-  = Rp.     450.000,- 

 

g. Tahun Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 

2. Saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan 

objek pajak pada tanggal 1 Januari. 

3. Tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 

Desember pada tahun berkenaan. 

h. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

Surat pemberitahuan objek pajak adalah sarana bagi wajib 

pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar 

untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Adapun 

hak hak wajib pajak yaitu
14

 : 

1. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) atau tempat lain yang ditunjuk. 

2. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian 

maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP. 

                                                           
14
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3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari KPP, atau 

KP2KP. 

4. Memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam 

pengisian dengan melampirkan foto kopi bukti yang sah (sertifikat 

tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain). 

5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal 

Pajak dengan surat kuasa khusus bermeterai, sebagai kuasa Wajib 

Pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP. 

6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan 

penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan 

menyebutkan alasan-alasan yang sah. 

i. Pendataan dan penetapan pajak 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

berbunyi : 

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP 

(2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani dan disampaikan kepada walikota atau pejabat yang 

ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah 

tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan 

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota.
15

 

 

                                                           
15

http://skpd.batamkota.go.id/hukum/produk-hukum/peraturan-daerah/perda-tahun-2011/, diunduh 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Berbunyi : 

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1), walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) paling lambat 30 

(tigapuluh) hari kerja. 

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut : 

- Apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara 

tertulis oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaiman 

ditentukan dalam surat teguran. 

- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah 

pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 

wajib pajak.
16

 

j. Tata cara pemungutan pajak 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 13 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berbunyi : 

(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dilarang diborongkan. 

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terhutang berdasarkan 

SPPT atau SKPD.
17

 

 

k. Surat tagihan pajak  

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 15 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berbunyi : 

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika : 

                                                           
16

Ibid. 
17

Ibid. 
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- Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 

- Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan 

atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat 

terhutangnya pajak. 

(3) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.
18

 

 

l. Tata cara pembayaran dan penagihan  

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 13 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan, setiap 

wajib pajak wajib membayar pajak terhutang berdasarkan SPPT atau 

SKPD yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 16 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berbunyi : 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1) harus dibayar paling lambat 4 (empat) 

bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 

yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau 

kurang dibayar, dikenakan denda administratif sebesar 2% 

(duapersen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 

dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 

(duapuluh empat) bulan. 

                                                           
18

 Ibid. 
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(4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak 

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 

persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% 

(duapersen) setiap bulan. 

(5) Pajak yang terhutang dibayar ke Kas Daerah atau tempat 

pembayaran lain yang ditunjuk oleh walikota. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran, penyetoran, 

angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan 

peraturan walikota.
19

 

 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 

Pasal 17 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berbunyi : 

(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada 

waktunya dapat ditagih dengan surat paksa 

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.
20

 

 

C. Perpajakan Singapura 

1. Tax 

a. Definition of Tax ( Pengertian Pajak ) 

Menurut Singapore Property Tax Act Chapter 254 Part 1 

section (2), Tax means the property tax imposed by this act, penulis 

dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, pajak berarti pajak property 

yang dikenakan dalam undang-undang ini. 

Tax is a money compulsory levied by state on person, property, 

business, etc. Taxation is an imposition or payment of tax
21

. Penulis 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 

Hartono, Tinjauan Yuridis Sistem Pengenaan Pajak Antara Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dibandingkan dengan Singapore, 2013  
UIB Repository (c) 2013



27 

 

dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, pajak adalah uang wajib 

yang dipungut oleh Negara pada seseorang, property, bisnis dan lain-

lain. 

b. Tax Subject ( Subject Pajak ) 

Menurut Singapore Property Tax Act Chapter 254 Part I 

preliminary section (2) Person ( Tax Subject ) includes a company and 

body of persons. Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, 

Orang perorangan ( Subjek Pajak ) termasuk perusahaan atau orang 

perorangan. 

c. Taxpayers ( Wajib Pajak ) 

Menurut Singapore Property Tax Act Chapter 254 section 6 

subsection (2) provides, The tax shall be payable by the owner of such 

property, Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, pajak 

dibayar oleh pemilik dari suatu property.  

The word “owner” as defined in section 2 has a specific 

meaning. A person who is receiving the rent of a property, or who 

would receive the rent if the property were let to a tenant, may be the 

“owner” for the purposes of the Property Tax Act. The effect is that 

the Act is concerned with beneficial and not legal ownership, 

Sinnathuray J has reduced the definition of owner into following 

elements
22

: 

 The person for the time being receiving the rent of the premises 

wether it is on his own accord, agent, trustee, receiver or as a 

hypothetical landlord who would receive rent. 

 The person whose name is entered into the Valuation List. 

 

                                                                                                                                                               
21

 Julia Elliot, Oxford paperback Dictionary and Thesaurus, (Oxford University Press, 1977), hal. 

150 

22
 Leung Yew Kwong, Op.Cit, hal. 13 
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Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, kata pemilik 

dalam ayat dua mempunyai makna spesifik. Orang yang menyewa 

properti atau orang perorangan yang akan menerima uang sewa ketika 

properti itu disewakan, mungkin “pemilik” sebagaimana dimaksud 

dalam Property Tax Act. Undang-undang ini mementingkan kegunaan 

dari properti daripada kekuasaan dari properti tersebut, Sinnathuray J 

menyimpulkan pengertian pemilik sebagai berikut: 

 Orang yang untuk sementara menerima uang sewa atas properti, 

baik dalam kegunaannya sendiri, agen, orang kepercayaan, 

penerima atau hanya sebagai pemilik palsu yang menerima uang 

sewa. 

 Nama orang perorangan yang masuk ke dalam Daftar Penilaian. 

 

d. Negara Singapura 

Singapore lies at the southern tip of the Malay Peninsula, 

between latitudes 1º 09´N and 1º 29´N and longitudes 103º 36´E and 

104º 25´E. It has a total land area of 710.3 sq km, with one main 

island and 63 offshore islands. The larger offshore islands are Pulau 

Tekong, Pulau Ubin and Sentosa.In comparison, New York City (786 

sq km) is slightly larger than Singapore and Tokyo (2,187 sq km) is 

three times bigger
23

. Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai 

berikut, Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Melayu, 

antara garis lintang 1 º 09'N dan 1 º 29'N dan bujur 103 º 36'E dan 104 

                                                           
23

 http://app.singapore.sg/about-singapore/map-of-singapore, diunduh pada tanggal 14 Juli 2013 
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º 25'E, memiliki luas lahan total 710,3 km persegi, dengan satu pulau 

utama dan 63 pulau-pulau lepas pantai. Pulau-pulau lepas pantai yang 

lebih besar Pulau tekong, Pulau Ubin dan Sentosa.Apabila 

diperbandingkan dengan New York City (786 km persegi) ini sedikit 

lebih besar dari Singapura dan Tokyo (2.187 km persegi) adalah tiga 

kali lebih besar. Hal-hal tersebut menyebabkan Ibukota di Negara 

Singapura terletak di Negara Singapura itu sendiri, sehingga Singapura 

tidak perlu lagi menerapkan pemerintahan daerah, retribusi daerah dan 

lain-lain. 

2. Property Tax (Pajak Property ) 

a. Definition of Property Tax ( Pengertian Pajak Properti ) 

Property Tax is imposed on owners of both commercial and 

residential properties based on the annual value of their properties
24

. 

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Pajak property 

adalah pajak yang dikenakan pada pemilik properti komersial maupun 

pemilik property residensial berdasarkan nilai tahunan property yang 

dimiliki. 

b. History of Regulation ( Sejarah Regulasi ) 

House were assessed for the first time in Singapore in 1825 to 

supplement the excise taxes from opium and liquor farm. There was 

opposition to higher property taxes while residents, at the same time, 

demanded more and better municipal amenities and services. With 

                                                           
24

 Simon Poh, Taxation in Singapore, (Singapore : National Univesity of Singapore), hal. 2 

Hartono, Tinjauan Yuridis Sistem Pengenaan Pajak Antara Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dibandingkan dengan Singapore, 2013  
UIB Repository (c) 2013



30 

 

growth of the economy and the population, it was inevitable that the 

assessment rate was progressively increased right up to 1959. 

When rates became the national property tax on 1 January 

1961, 36% became the statutory tax rate incorporated into section 8 of 

the Property Tax Ordinance. This order preserved the multi-tier tax 

rate structure. Six years later, The property Tax Order 1967 was 

passed to provide property tax concessions for increased building 

activity especially in the area of urban renewal. With effect from 1 

January 1974, The property Tax ( Surcharge ) Act 1974 came into 

operation. A surcharge, at 10% of the annual value, is generally 

payable by owners of residential properties who are non-citizens or 

non-permanent residents. In 1978, the government decided to revamp 

the whole tax rate structure. The government sought to „rationalise‟ 

most of the tax rates to a uniform 23% over a period of five years from 

1979 to 1983.
25

 

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Rumah 

dinilai untuk pertama kalinya di Singapura pada tahun 1825 untuk 

melengkapi pajak opium dan pertanian arak.Terjadi oposisi terhadap 

pajak yang lebih tinggi, warga pada saat yang sama, menuntu fasilitas 

dan jasa kota yang lebih baik. Dengan pertumbuhan ekonomi dan 

populasi manusia, tingkat penilaian yang semakin meningkat hingga 

tahun 1959 tidak terelakkan. 

                                                           
25

 Ibid, hal. 9 

Hartono, Tinjauan Yuridis Sistem Pengenaan Pajak Antara Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dibandingkan dengan Singapore, 2013  
UIB Repository (c) 2013



31 

 

Ketika tingkat tarif pajak pada 1 January 1961, tariff pajak 

mencapai 36% yang dimasukkan dalam ketentuan Ordonansi Pajak 

Properti. Enam tahun kemudian, Property Tax Order 1967,digugurkan 

untuk mendukung pembangunan khususnya di bidang pembaharuan 

perkotaan. Sejak 1 January 1974, Property Tax (Surcharge) Act 1974 

mulai beroperasi. Biaya tambahan 10% dari nilai tahunan umumnya 

non-warga Negara atau penduduk non-permanen sanggup untuk 

membayarnya. Pada Tahun 1978, Pemerintah memutuskan untuk 

mengubah struktur tariff pajak secara keseluruhan dan  berusaha untuk 

'merasionalisasi' sebagian besar tarif pajak untuk seragam 23% selama 

lima tahun 1979-1983. 

c. Buildings ( Objek Pajak ) 

Property Tax Act Chapter 254 section (2) subsection (1), 

Buildings means, “ any structure erected on land and includes any 

house, hut, shed or similar roofed enclosure, whether used for the 

purposes of human habitation or otherwise, any slip, dock, wharf, pier, 

jetty, landing-stage, underground or overground tank for the storage 

of solids, liquids or gases, and any oil refiner”
26

. Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, bangunan berarti,setiap struktur didirikan 

di tanah dan mencakup setiap rumah, pondok, gudang atau kandang 

beratap, baik digunakan untuk tujuan tempat tinggal manusia atau 

                                                           
26

 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=d8d5deac-cd41-4059-a092-

e63138bdb9f6;page=0;query=DocId%3A%2265663ddb-77b0-466d-8bf5-

b7b4d1af8f68%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr3-he-, diunduh pada tanggal 
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sebaliknya, slip, berbagai macam dermaga, bawah tanah atau 

permukaan tanah tangki untuk penyimpanan padatan, cairan atau gas, 

dan setiap kilang minyak. 

d. Annual Value ( Nilai Tahunan ) 

Property Tax Act (Chapter 254) section (2) subsection (1), 

annual value means, “in relation to a house or building or land or 

tenement, not being a wharf, pier, jetty or landing-stage, means the 

gross amount at which the same can reasonably be expected to be let 

from year to year, the landlord paying the expenses of repair, 

insurance, maintenance or upkeep and all taxes (other than goods and 

services tax) and in relation to a wharf, pier, jetty or landing-stage, 

means the gross amount at which the same can reasonably be expected 

to be let from year to year, the tenant paying the expenses of repair, 

insurance, maintenance or upkeep”.
27

 Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, Nilai Tahunan berarti, “Dalam kaitannya 

dengan rumah, bangunan atau tanah, tidak termasuk dermaga, berarti 

harga sewa kotor yang masuk akal apabila rumah tersebut disewakan 

pertahun, termasuk pemilik rumah membayar perbaikan, asuransi, 

pemeliharaan atau perawatan dan semua pajak( selain pajak barang 

dan jasa)”. 

Property Tax Act Chapter 254 section (2) subsection (4) juga 

menyatakan, “In estimating the annual value of any house, building, 

                                                           
27

 Ibid. 
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land or tenement, the annual value of the house, building, land or 

tenement shall, at the option of the Chief Assessor, mean the annual 

equivalent of the gross rent at which the same is let or licensed to the 

occupier or occupiers, as the case may be, and in arriving at that 

annual equivalent the Chief Assessor may also give consideration to 

any capital or periodical sums or any other consideration whatsoever, 

if any, which, it appears to the Chief Assessor, may have also been 

paid”.
28

 Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Dalam 

penilaian nilai tahunan setiap rumah, bangunan, tanah kosong atau 

rumah petak, nilai tahunan tersebut ada dalam opsi Kepala Penilai, 

yang berarti Nilai Tahunan setara dengan harga sewa kotor yang di 

sewa kepada penyewa, sebagaimana nanti, Kepala Penilai juga dapat 

mempertimbangkan modal dan biaya berkala atau pertimbangan yang 

lain, yang mana menurut Kepala Penilai juga ikut terbayar. 

e. Charge of Property Tax ( Pengenaan Pajak Properti) 

Property Tax Act (Chapter 254) subsection (1) menyatakan,“As 

from 1st January 1961, a property tax shall, subject to the provisions 

of this Act, be payable at the rate or rates specified in this Act for each 

year upon the annual value of all houses, buildings, lands and 

tenements whatsoever included in the Valuation List and amended 

from time to time in accordance with the provisions of this Act”
29

 

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, sejak tanggal 1 

                                                           
28
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 Ibid. 
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Januari 1961, pajak property harus sesuai dengan ketentuan Property 

Tax Act (Chapter 254)  dan harus dibayar pada tingkat atau tarif yang 

ditentukan dalam undang undang ini setiap tahun pada nilai tahunan 

dari semua rumah, bangunan, tanah dan rumah-rumah petak apapun 

yang termasuk dalam daftar penilaian dan dapat diubah dari waktu ke 

waktu sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini. 

f. Rates of tax ( Tarif Pajak ) 

Berdasarkan Property Tax ( Rates ) Order ( O 9,2003 Ed.) 

(G.N. No. S 205/2011) yang berbunyi, “The tax payable in respect of 

each year shall be at the rate of 10% upon the annual value of every 

property in the Valuation List”, Penulis dalam hal ini mengartikan 

sebagai berikut, pajak terhutang setiap tahun ditetapkan sebesar 10 % 

dari nilai tahunan dalam setiap property yang terdaftar pada daftar 

penilaian. 

Pajak Properti yang dikenakan akan lebih rendah jika 

masyarakat mempunyai dan menempatinya. Tarif pemilik sekaligus 

penghuni berdasarkan nilai tahunan adalah sebagai berikut
30

: 

Annual Value ( Nilai Tahunan ) Progressive Tax Rate ( Tarif Pajak Progresif ) 

$ 6000 Pertama 0 % 

$ 59.000 Selanjutnya 4 % 

Jumlah Melebihi $ 65.000 6 % 

 

                                                           
30
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Perhitungan pajak properti terhutang : 

Nilai Tahunan Tarif Pajak (%) Jumlah Pajak ($) 

$ 6000 Pertama 0 % 0 % 

$ 59.000 Selanjutnya 4 % $ 2.360 

$ 65.000 Pertama 

Jumlah melebihi $ 

65.000 

- 

6 % 

$ 2.360 

 

Bangunan non-perumahan dan tanah akan terus dikenakan 

pajak sebesar 10%. Tarif pajak pemilik-penghuni tidak berlaku untuk 

bangunan non-perumahan atau tanah bahkan jika telah membeli 

properti untuk penggunaan / pekerjaan sendiri. 

g. Annual Tax ( Tahun Pajak ) 

Property Tax Act Chapter 254 section (6) subsection (2), “The 

tax shall be payable by the owner of property, in the case of tax 

payable under subsection (1), yearly in advance without demand, in 

the month of January, without prejudice, where the comptroller has 

served a notice for payment of the tax under this act, within one month 

of the service of that notice”.
31

 Penulis dalam hal ini mengartikan 

sebagai berikut, Pajak harus dibayarkan oleh pemilik properti, 

sebagaimana ternyata dalam sub ayat (1), per tahun dimuka tanpa 

permintaan, dalam bulan januari, dan tanpa mengurangi, pengawas 

                                                           
31
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telah memberikan pemberitahuan akan jumlah pajak yang harus 

dibayar berdasarkan undang-undang ini dalam waktu 1 bulan. 

h. Valuation List ( Daftar Penilaian ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section (10) 

subsection (1) yang berbunyi, “The Chief Assessor shall cause to be 

prepared a list, which shall be known as the Valuation List, of all 

houses, buildings, lands and tenements”.
32

 Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, Kepala Penilai akan ditugaskan untuk 

menyiapkan daftar, yang akan dikenal sebagai Daftar Penilaian, dari 

semua rumah, bangunan, tanah dan rumah-rumah petak. 

Property Tax Law Act Chapter 254 section (10) subsection (3) 

juga menjelaskan bahwa, Daftar penilaian harus memuat : 

 Deskripsi atau sebutan yang cukup untuk identifikasi  

 Nama pemilik  

 Asal nilai tahunan 

 Keterangan lain ( apabila dipandang perlu oleh Kepala Penilaian ) 

Property Tax Law Act Chapter 254 section (11) yang berbunyi, 

“ It shall be in the discretion of the Chief Assessor either to cause to 

be prepared a new Valuation List every year or to adopt the Valuation 

List then in force, with such alterations and amendments as may have 

been made from time to time in accordance with the provisions of this 
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Act”.
33

 Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, dalam 

kebijaksanaannya Kepala Penilai selain mempersiapkan daftar 

penilaian baru setiap tahun atau mengadopsi daftar penilaian harus 

menyesuaikan dengan perubahan dan amandemen yang telah dibuat 

dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

i. Objection of Valuation List ( Keberatan Terhadap Daftar 

Penilaian ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section (20A) 

subsection (1), yang berbunyi, “Any owner aggrieved by the inclusion 

of any property in the Valuation List or by the annual value ascribed 

thereto in the Valuation List in any year may, at any time in that year, 

make an objection to the Chief Assessor by written notice in such form 

as the Chief Assessor may determine, stating precisely the grounds on 

which the objection is made and the desired amendments to the 

Valuation List”. 
34

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, 

Setiap pemilik yang merasa dirugikan oleh setiap pemasukan properti 

ke dalam Daftar Penilaian setiap tahun, dapat mengajukan keberatan 

kepada Kepala Penilaian dengan pemberitahuan tertulis dalam bentuk 

yang ditentukan Kepala Penilaian, dengan menyatakan tepat alasan-

alasan keberatan dan amandemen yang diinginkan ke dalam Daftar 

Penilaian.  
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j. Collection and Recovery of Tax ( Pemungutan dan Pemulihan 

Pajak ) 

Berdasarkan Property Act Law Chapter 254 section (37), yang 

berbunyi “ The Comptroller may, in his discretion, permit any tax 

payable in respect of any property under the provisions of this Act to 

be paid by way of instalments and may, in his discretion, charge 

interest at such rate as may be prescribe”.
35

 Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, Pengawas dalam kebijaksanaannya dapat 

mengizinkan pembayharan pajak setiap property berdasarkan 

ketentuan undang-undang ini secara angsur dan dapat dikenakan bunga 

tertentu. 

k. Penalty for Non-payment of Tax and Enforcement of Payment ( 

Denda Pembayaran Pajak dan Paksaan Pembayaran ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section (36) 

subsection (1), yang berbunyi, “If any tax, whether in whole or in part, 

remains unpaid at the expiration of the prescribed time, a sum not 

exceeding 5% of the amount of outstanding tax shall be added thereto, 

and the provisions of this Act relating to the collection and recovery of 

tax shall apply to the collection and recovery of such sum”.
36

 Penulis 

dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Pajak apapun, baik 

keseluruhan maupun sebagian tidak dibayar pada waktu yang telah 

ditentukan, jumlah yang tidak melebihi 5% akan ditambahkan dan 
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ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan 

penagihan pajak berlaku terhadap jumlah ini. 

l. Proceeding for Recovery of Arrears ( Prosedur Pemulihan 

Tunggakan ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section 39 

subsection (1), yang berbunyi, “ For the recovery of arrears, the 

Comptroller shall have and may exercise, either successively or 

concurrently, in addition to any other remedies conferred by this Act, 

either or both of the following powers: 

a. the Comptroller may issue a warrant of attachment and may seize 

by virtue thereof any movable property and crops of any person 

liable to pay the arrears and may also seize any movable property 

or any crops to whomsoever belonging which are found on the 

premises in respect of which the arrears are due and may, after 

service of the prescribed notice, sell the property by public auction 

or in such manner as may be prescribed. 

b. the Comptroller may, by notice of sale to be served or published in 

the prescribed manner, declare his intention of selling, at the 

expiration of 3 months from the date of the notice of sale, the 

premises in respect of which the arrears are due and, if, at the 

expiration of that period, the arrears have not been paid or 

satisfied, the Comptroller may sell by public auction, in lots or 

otherwise, the whole of such premises or such portion thereof or 

Hartono, Tinjauan Yuridis Sistem Pengenaan Pajak Antara Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dibandingkan dengan Singapore, 2013  
UIB Repository (c) 2013



40 

 

such interest therein as he considers sufficient for the recovery of 

the arrears and costs.
37

 

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Untuk 

memulihkan tunggakan, Pengawas Keuangan dilimpahkan oleh 

Undang-Undang dua kewenangan yaitu : 

a. Pengawas Keuangan dapat mengeluarkan surat perintah lampiran 

dan dapat menyita setiap harta bergerak yang dimiliki oleh orang 

yang mempunyai tunggakan yang telah jatuh tempo, setelah itu 

juga dapat menjual property melalui lelang umum atau dengan cara 

seperti yang telah ditetapkan. 

b. Pengawas Keuangan dapat melakukan penjualan dengan 

pemberitahuan 3 bulan sebelumnya, jika pada jatuh tempo 3 bulan, 

pemilik belum juga melunaskan tunggakan atau memuaskan 

Pengawas Keuangan, maka rumah tersebut dapat dijual melalui 

lelang public. 

m. Exemption From The Payment of Tax ( Pembebasan Pembayaran 

Pajak) 

Berdasarkan Property Tax Act (Chapter 254) section (6) 

subsection (5), yang berbunyi, “No tax shall be payable on any house, 

land, building or tenement the annual value of which is $18 or less”, 

38
Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, rumah, tanah, 

bangunan atau rumah rumah petak yang mempunyai nilai tahunan 
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kurang atau sama dengan $18 (delapanbelas Dollar) tidak dapat 

melakukan pembayaran pajak. 

Berdasarkan Property Tax Act (Chapter 254) subsection (6), 

yang berbunyi, Where the Comptroller is satisfied that a building or 

any part thereof is used exclusively : 

a) as a place for public religious worship; 

b) for a public school which is in receipt of grants-in-aid from the 

Government; 

c) for charitable purposes; or 

d) for purposes conducive to social development in Singapore, the 

building or such part thereof, as the case may be, shall be exempted 

from payment of the tax.
39

 

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Apabila 

Pengawas Keuangan puas terhadap penggunaan bangunan atau 

bagiannya secara ekslusif, yaitu: 

a) sebagai tempat ibadah umum 

b) untuk sekolah umum yang dalam penerimaan bantuan dari 

pemerintah 

c) Bertujuan untuk berbuat amal 

d) Untuk tujuan kondusif guna pembangunan sosial di Singapura, 

bangunan atau bagiannya akan dibebaskan dari pembayaran pajak. 
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Property Tax Act (Chapter 254) section (6) subsection (7), 

menjelaskan bahwa “Where the Comptroller is satisfied that land is 

used or will be developed or is being developed into a building for use 

principally for any purpose specified in subsection (6), the land shall 

be exempted from payment of the tax”
40

 Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, dimana pengawas keuangan puas bahwa 

lahan yang digunakan atau akan digunakan terutama untuk tujuan 

apapun yang telah ditentukan dalam ayat (6), tanah tersebut akan 

dibebaskan dari pembayaran pajak. 

n. Tax Refund ( Pengembalian Pajak ) 

Property Tax Act (Chapter 254) section (6) subsection (13) 

berbunyi, “If it is proved to the satisfaction of the Comptroller that any 

tax has been paid in excess of the amount with which any property is 

properly chargeable, the owner of the property shall be entitled to 

have the amount so paid in excess refunded” Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, apabila terbukti kepuasan dari Pengawas 

Keuangan pajak apapun yang telah dibayar melebihi pajak property 

sesungguhnya, pemilik berhak untuk mendapatkan pengembalian 

kelebihan pajak. 

Berdasarkan Property Tax Act (Chapter 254) section (6) 

subsection (14) yang berbunyi, “Every claim for such refund under 

subsection (13) shall be made within 5 years of such excess 
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payment”
41

 Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, setiap 

klaim atas pengembalian pajak tersebut dalam ayat (13) harus 

dilakukan dalam waktu 5 tahun dari kelebihan pembayaran tersebut. 

Berdasarkan Property Tax Act (Chapter254) section (6) 

subsection (15) yang berbunyi, “The Comptroller shall certify the 

amount to be refunded and shall cause payment to be made 

immediately”
42

 Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, 

Pengawas Keuangan akan menyatakan jumlah yang dikembalikan dan 

akan segera melakukan pengembalian pajak. 

Berdasarkan Property Tax Act ( Chapter 254 ) section (8) 

subsection (1) yang berbunyi, “Where tax has been paid under the 

provisions of this Act in respect of any building, the Comptroller shall, 

subject to this section, refund a part of the tax proportionate to any 

period during which the building is unoccupied except that no refund 

shall be allowed in respect of any unbroken period of less than 30 days 

or a calendar month”.
43

 Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai 

berikut, pajak yang telah dibayar dibawah ketentuan undang undang 

ini, Pengawas Keuangan mengembalikan bagian dari pajak 

proporsional setiap periode selama bangunan kosong terkecuali 

pengembalian dana berkenaan di setiap periode yang kurang dari 30 

hari atau satu bulan kalender. 
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Berdasarkan Property Tax Act (Chapter 254) section (8) 

subsection (4) yang berbunyi, “No refund shall be allowed in respect 

of any building unless the owner satisfies the Comptroller: 

a. That the building is in good repair dan fit for occupation; 

b. That every reasonable effort to obtain a tenant has been made; 

c. That the rent demanded is a reasonable one; 

d. That the building has been vacant during the whole of the period in 

respect of which a refund is claimed.”
44

 

Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai berikut, Tidak ada 

pengembalian pajak yang diperbolehkan terhadap segala jenis 

bangunan terkecuali pemilik memuaskan Pengawas Keuangan: 

a. Bahwa bangunan itu dalam kondisi baik dan cocok untuk ditinggal 

b. Bahwa setiap upaya yang wajar untuk memperoleh penyewa telah 

dilakukan. 

c. Bahwa harga sewa yang diminta adalah harga yang wajar. 

d. Bahwa bangunan dalam keadaan kosong selama periode dalam 

klaim pengembalian pajak. 

o. Offence to Furnish False Information ( Pelanggaran Pemberian 

Keterangan Palsu ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section (57), 

yang berbunyi “Any person who furnishes information which he knows 

or believes to be false in any application made under this Act shall be 

                                                           
44
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guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not 

exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 

months or to both”.
45

 Penulis dalam hal ini mengartikan sebagai 

berikut, Setiap orang yang memberikan informasi yang palsu dalam 

aplikasi terbuat dibawah Undang-Undang ini akan dianggap sebagai 

pelanggaran dan harus menanggung denda tidak lebih dari $ 5.000,- 

atau penjara tidak lebih dari enam bulan atau keduanya 

p. General Penalties ( Pelanggaran Umum ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section (61), 

yang menyatakan,”Any person guilty of an offence under this Act for 

which no penalty is expressly provided shall be liable on conviction to 

a fine not exceeding $5,000”. Penulis dalam hal ini mengartikan 

sebagai berikut, setiap orang yang melakukan pelanggaran berdasarkan 

Undang-Undang ini yang tidak ada hukuman yang tegas mengatur 

tentangnya harus bertanggungjawab untuk denda tidak lebih dari 

$5.000. 

q. Jurisdiction of Court ( Yurisdiksi Pengadilan ) 

Berdasarkan Property Tax Law Act Chapter 254 section (62) 

subsection (1), yang berbunyi “A District Court or a Magistrate‟s 

Court shall have jurisdiction to hear and determine all offences under 

this Act and, notwithstanding anything to the contrary in the Criminal 

Procedure Code (Cap. 68), shall have power to impose the full penalty 
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or punishment in respect of the offence”.
46

 Penulis dalam hal ini 

mengartikan sebagai berikut, Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Magistrate mempunyai Yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan 

semua pelanggaran dibawah Undang-Undang ini dan meskipun yang 

bertentangan dengan KUHAP (Pasal 68), akan memiliki kuasa untuk 

menjatuhkan hukuman penuh atau hukuman sebuah pelanggaran. 
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