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TAHUN INI PEMERINTAH KOTA AMBON

TARGETKAN PENERIMAAN PAJAK Rp11 M

tax-of-fendi.blogspot.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akhirnya menyerahkan kurang lebih 70 ribu Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)i Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)ii kepada para

Raja/Kades/Lurah se-Kota Ambon. Target pemerintah untuk tahun ini penerimaan pajakiii

yang di kelola oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon

sebesar Rp11 milyar.

Sejak penyerahan kewenangan mengurus PBB dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke

Dinas Pendapatan (Dispenda) ditemukan banyak sekali permasalahan sehingga saat ini

sementara di benahi. Hal tersebut dikemukakan oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy

dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru usai

menyerahkan SPPT kepada Perwakilan Raja/Kades dan Lurah se-Kota ambon yang

berlangsung di lantai II Balai Kota, Selasa (1/4).

Dikatakan bahwa, ketidakcocokan hasil print out sismiopiv dengan bukti lunas pada

tangan wajib pajakv, data piutang yang di serahkan ke Dispenda tidak di dukung dengan

nama dan alamat wajib pajak serta peta blok zona nilai tanah serta tidak jelasnya nilai obyek

pajak sangat mempersulit dalam mengidentifikasi subyekvi dan obyek pajakvii.

Sejak konflik 1999-2014 banyak sekali wajib pajak yang belum melunasi

kewajibannya untuk pembayaran dan pelunasan PBB yang kedepannya akan dikenakan

denda. Namun yang terjadi saat ini banyak masyarakat yang memiliki sertifikat tanah namun

nomor obyek pajak lebih dari satu dan banyak bangunan yang sudah berubah bentuk namun

nilai pajaknya tidak mengalami perubahan.

Masalah-masalah seperti ini akan terus dibenahi dari waktu ke waktu sehingga ke

depan Walikota Ambon optimis pengelolaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)viii guna

membiayai kebutuhan pembangunan di kota ini.
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Menurut Walikota Ambon, dari 72 ribu lebih lembar SPPT sebagian sudah disalurkan

dan sisanya 67,529 lembar SPPT baru akan diserahkan hari ini dengan total nilai penetapan

pajak sebesar 11.554. 816.160. Dari penarikan SPPT yang sudah tersalurkan dan telah

dibayarkan dari masyarakat ke Pemkot Ambon itu sebesar Rp1,6 milyar. Selain SPPT juga

diserahkan daftar himpunan ketetapan pembayaran PBB dalam bentuk soft copy sebanyak

50 compac disc kepada seluruh Raja dilingkup Pemkot Ambon. Pemkot Ambonjuga telah

menginstruksikan dan menghimbau kepada RT/RW, Raja/Kades/ Lurah dan Camat untuk

serius dalam pendistribusian SPPT kepada masyarakat.

Sementara itu, Kadispenda Kota Ambon, Jacob Silanno kepada wartawan di ruang

kerjanya menjelaskan, terkait dengan Rp17 miliar pajak terhutang yang belum diserahkan

dari masyarakat, dirinya mengatakan telah menyurati KPP karena dari tahun 2000-2004 KPP-

lah yang mengelola PBB sedangkan Pemkot Ambon baru mengelolanya Tahun 2014. Jadi

dalam surat itu pihaknya meminta KPP untuk bertanggung jawab atas piutang Rp17 milyar

selama menangani PBB di masyarakat. Namun, sampai saat pihak Pemkot Ambon d.h.i.

Dispenda Kota Ambon belum memperoleh surat balasan dari KPP terkait dengan penjelasan

piutang tersebut.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 02 April 2014.

i Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Ayat (5)
UU Nomor 12 Tahun 1985).
ii Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena
adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
iii Pajak/Tax, iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja
negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.
iv SISMIOP kepanjangan dari Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah sistem administrasi
perpajakan modern yang selama ini telah digunakan oleh pemerintah pusat yang telah didukung
dengan teknologi komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administratif yang
dapat mengolah informasi data objek dan subjek pajak melalui komputerasi, mulai dari proses
pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan. Proses perhitungan besarnya PBB
terhutang yang dihitung oleh Fiskus diakomodir dengan SISMIOP yang dapat mengolah informasi
data objek dan subjek pajak secara terorganisir dengan baik melalui proses komputerasi, sehingga
diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan.maka diharapkan dapat menunjang peningkatan
penerimaan PBB P2.
v Wajib Pajak/Tax Payer, orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak
atau pemotong pajak tertentu.
vi Subyek PBB ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
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Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :
a. mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;
b. memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;
c. memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
d. memperoleh manfaat atas bangunan.
vii Obyek Pajak ( Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan.
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan.
viii Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka (18) UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah).


