: PUT-110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018

Jenis Pajak

: PBB

Tahun Pajak

: 2015

Pokok Sengketa

: bahwa berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada
dalam berkas banding dapat diketahui bahwa yang menjadi sengketa
adalah penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun Pajak 2015 dengan Nomor Objek Pajak XXX untuk
objek pajak yang terletak di Serakaman, Kelurahan Serakaman,
Kecamatan Sebuku, Kotabaru sebesar Rp8.204.681.700.000,00,
dengan rincian:
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Putusan Nomor

Menurut
Luas
(m2)

Pemohon Banding
NJOP
(Rp/M2)

DI
LA
N

Terbanding
Luas
NJOP NJOP
(m2)
(Rp)
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Objek
PBB

NJOP
(Rp)

Bumi

12.488.100

Bangun
an
Total

0,00

(Rp/M2)
657.000,00
8.204.681.
700.000,00
0,00

12.488.100

427.000,00

5.332.418.
700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.332.418.
700.000,00
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8.204.681.
700.000,00

Menurut Terbanding:
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
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Pasal 10
(1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
Penjelasan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (SPOP), namun untuk membantu Wajib Pajak Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat
Jenderal Pajak.

GA

Pasal 15
(2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
b. Surat Ketetapan Pajak
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2. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan diatur bahwa:
Pasal 2
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
c. SPPT; atau
d. SKP PBB
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Pasal 3
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diajukan terhadap materi dalam
penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP PBB;
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan
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Pasal 11
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
terdapat indikasi bahwa kewajiban perpajakan dalam pengisian SPOP tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, KPP dapat meminta
klarifikasi kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat
permintaan klarifikasi, dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan dengan melakukan
peninjauan Objek Pajak.
(3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan
pelaksanaan klarifikasi
(4) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP tetap menuangkan dalam laporan
pelaksanaan klarifikasi.
Pasal 12
(1) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam SPOP dengan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Subjek Pajak atau Wajib Pajak menindaklanjuti

dengan melakukan pembetulan SPOP.

PA
JA
K

Pasal 14
(1) Berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan atau disampaikan ke KPP atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, KPP melakukan penilaian untuk
menentukan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
(2) Dalam hal KPP melakukan klarifikasi SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menanggapi, tidak melakukan
pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau melakukan
pembetulan SPOP tetapi tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan klarifikasi, atas
SPOP dimaksud tetap dilakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai
dasar pengenaan PBB.
(3) Tata cara penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
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4. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral
dan Batubara
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(1) Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), berupa
biaya langsung untuk:
a. pengupasan lapisan tanah;
b. pengambilan hasil produksi galian tambang;
c. pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang; dan/atau
d. pengangkutan hasil produksi galian tambang,
dalam setahun sebelum tahun pajak.
(2) Biaya pengupasan lapisan tanah sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf a:
a. merupakan biaya untuk pengupasan lapisan tanah selama kegiatan operasi
produksi;
b. terdiri dari biaya kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan/atau pengangkutan
tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan.
(3) Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b:
a. merupakan biaya untuk kegiatan pengambilan galian tambang dengan cara yang
sesuai dengan sifat dan karakteristik galian tambang yang bersangkutan;
b. terdiri dari biaya penggalian, penyemprotan dengan air, penggunaan alat-alat berat
(shovel dan buldozer), pengerukan dengan kapak leruk, dan/atau peledakan.
(4) Biaya pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
a. biaya pembersihan dan pemisahan galian tambang utama dari bahan galian
ikutannya yang dilakukan dengan menggunakan air, bahan kimia (proses kimia),
alat pencuci, atau saringan; dan/atau
b. biaya pembentukan ukuran besarnya galian tambang, yang terdiri dari biaya untuk
penghancuran galian tambang yang berukuran besar menjadi ukuran sesuai
dengan ukuran yang ditetapkan perusahaan menggunakan mesin penghancur
(crusher): dan/atau
c. biaya peningkatan kualitas hasil produksi galian tambang.
(5) Biaya pengangkutan hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d:
a. merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan untuk mengangkut hasil produksi
galian tambang dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul, pelabuhan khusus,
kapal pengangkut, dan/atau pengguna akhir;
b. meliputi biaya:
1) hauling dengan menggunakan dump truck, kereta api, tongkang, atau conveyor
belt;
2) angkutan laut dengan menggunakan tongkang/ ponton (barge), atau kapal
pangangkut (vessel);
3) surveyor; dan/atau
4) asuransi;

B.

Pendapat Terbanding

1. Penjelasan Formal Penerbitan SPPT
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a. bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
kepada Terbanding, dalam hal ini KPP Pratama Batulicin;
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b. bahwa setelah menerima SPOP tersebut, Terbanding melakukan penelitian dan diketahui
bahwa Pemohon Banding belum secara lengkap memberikan penjelasan/klarifikasi,
sehingga
Terbanding
mengirimkan
surat
nomor
S-858/WPJ.29/KP.0608/2015 tanggal 8 April 2015 hal Klarifikasi atas Pengisian SPOP PBB
Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Tabun 2015 kepada Pemohon Banding
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek
Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam surat tersebut, Terbanding
meminta klarifikasi/penjelasan mengenai:
1) Penjelasan secara terperinci tentang jenis biaya yang dilaporkan pada Biaya
Produksi Galian Tambang Setahun
2) Melengkapi penjelasan mengenai General Ledger dan Buku Biaya.
c. bahwa Pemohon Banding tidak menindaklanjuti surat dari Terbanding tersebut, sehingga
Terbanding menerbitkan SPPT pada tanggal 27 Mei 2015;
d. bahwa Terbanding menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PBB;
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bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sejak pengajuan keberatan kemudian
pengajuan banding, dalam suratnya, Pemohon Banding selalu menyebutkan mengenai
prosedur penerbitan SPPT selain mempermasalahkan mengenai materinya, karena
Pemohon Banding masih berharap keadilan dari Majelis Hakim mengenai prosedur
penerbitan SPPT tersebut;
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f.
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e. bahwa di dalam SPPT tersebut terdapat besarnya NJOP yang menjadi dasar pengenaan
PBB. Bahwa atas besarnya NJOP tersebut, Terbanding mempunyai wewenang untuk
melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek
Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa tata cara penilaian untuk
menentukan besarnya NJOP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Bahwa
dalam hal ini atas Pemohon Banding yang merupakan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, besarnya NJOP diatur berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa berdasarkan surat keberatan dan surat banding
yang dimiliki oleh Terbanding, Pemohon Banding tidak pernah mempermasalahkan
mengenai prosedur penerbitan SPPT;
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bahwa Majelis Hakim juga menanggapi pendapat Pemohon Banding mengenai penerbitan
SPPT, bahwa yang diajukan Pemohon Bamding adalah keberatan dan banding, sehingga
yang diperiksa adalah mengenai materinya. Dalam hal Pemohon Banding
mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan SPPT, Pemohon Banding dapat
mengajukan permohonan pembatalan SPPT, selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Pajak;

SE

bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan SPPT yang dilakukan oleh Terbanding telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keberatan
maupun surat banding Pemohon Banding tidak mempermasalahkan mengenai prosedur
penerbitan SPPT, dan prosedur penerbitan SPPT bukan objek sengketa pada proses
keberatan dan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
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bahwa dengan demikian dalil Pemohon Banding yang mempermasalahkan prosedur
penerbitan SPPT mengada-ada dan tidak berdasar, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini agar menolak dalil Pemohon Banding
tersebut;
2. Penjelasan Koreksi pada Biaya Produksi Galian Tambang sebesar Rp280.312.472.317,00
a. Biaya depresiasi atas mine development sebesar Rp62.770.648.281,00

1) bahwa Mine development sebagian besar merupakan aset berupa kolam penampungan
lumpur (mud cell) yang digunakan untuk menampung lumpur yang berasal dari pit
tempat penambangan batubara. Tanpa adanya mud cell ini, maka penambangan
batubara tidak akan bisa dilakukan. Selain itu, mine development juga terdiri dari
kompensasi lahan, biaya infrastruktur, dan biaya pengembangan tambang lainnya;

DI
LA
N

2) bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2012 diatur bahwa Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5), berupa biaya langsung untuk pengupasan lapisan tanah, pengambilan
hasil produksi galian tambang dan/atau pengangkutan hasil produksi galian tambang
dalam setahun sebelum tahun pajak;
3) bahwa berdasarkan biaya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 480K/30/DJB/2014 merupakan komponen dari
seluruh biaya produksi yang meliputi biaya produksi langsung dan tidak langsung;
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4) bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor
466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara, diatur
bahwa amortisasi dan depresiasi merupakan komponen yang termasuk dalam biaya
tidak langsung;
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5) bahwa pada petunjuk pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L03-42)
disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori Biaya Pengupasan Lapisan Tanah,
contoh antara lain: biaya pengupasan lapisan tanah (overburden); biaya penyediaan
lahan untuk penimbunan tanah; biaya penimbunan tanah hasil pengupasan; biaya
pengurungan kembali (backfill), biaya reklamasi areal bekas tambang, biaya tenaga
kerja langsung, biaya pemakaian bahan bakar; dan/atau biaya sewa alat berat;
6) bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas biaya depresiasi mine development
sebesar Rp62.770.648.281,00 sudah sesuai karena biaya depresiasi mine development
tersebut merupakan biaya tidak langsung dalam proses produksi galian tambang;
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b. Biaya Depresiasi atas Peralatan Tambang sebesar Rp150.677.743,00
1) bahwa biaya ini merupakan biaya penyusutan atas peralatan yang digunakan di
tambang yang berkaitan langsung dengan aktivitas penambangan Pemohon Banding
yang digunakan untuk kegiatan pengambilan hasil produksi galian tambang;
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2) bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2012 diatur bahwa Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (5), berupa biaya langsung untuk pengupasan lapisan tanah, pengambilan
hasil produksi galian tambang, pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian
tambang; dan/atau pengangkutan hasil produksi galian tambang dalam setahun sebelum
tahun pajak;
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3) bahwa besaran biaya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara Nomor 480K/30/DJB/2014 merupakan komponen dari seluruh
biaya produksi yang meliputi biaya produksi langsung dan tidak langsung;

4) bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor
466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara, diatur
bahwa amortisasi dan depresiasi merupakan komponen yang termasuk dalam biaya
tidak langsung;
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5) bahwa pada petunjuk pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L03-42)
disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi
Galian Tambang, contoh antara lain; biaya penggalian; biaya penyemprotan; biaya
pengerukan, biaya peledakan; biaya penimbunan bahan galian; biaya analisa
laboratorium; biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian bahan bakar; dan/atau
biaya sewa alat berat;
6) bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas biaya depresiasi peralatan tambang
sebesar Rp150.677.743,00 sudah sesuai karena biaya depresiasi tersebut merupakan
biaya tidak langsung dalam proses produksi galian tambang.
c. Biaya Depresiasi atas Gudang sebesar Rp491.951.493,00
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1) bahwa gudang tersebut adalah gudang yang digunakan Pemohon Banding untuk
penyimpanan bahan peledak yang digunakan untuk proses pengupasan lahan;
2) bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ.2014 diatur bahwa Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5), berupa biaya langsung untuk pengupasan lapisan tanah, pengambilan
hasil produksi galian tambang; dan/atau pengangkutan hasil produksi galian tambang
dalam setahun sebelum tahun pajak;
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3) bahwa besaran biaya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara Nomor 480K/30/DJB/2014 merupakan komponen dari seluruh
biaya produksi yang meliputi biaya produksi langsung dan tidak langsung;
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4) bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor
466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara, diatur
bahwa amortisasi dan depresiasi merupakan komponen yang termasuk dalam biaya
tidak langsung;
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5) bahwa pada petunjuk pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L03-42)
disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi
Galian Tambang, contoh antara lain; biaya penggalian; biaya penyemprotan; biaya
pengerukan, biaya peledakan; biaya penimbunan bahan galian; biaya analisa
laboratorium; biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian bahan bakar; dan/atau
biaya sewa alat berat;
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6) bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas biaya depresiasi gudang sebesar
Rp491.951.493,00 sudah sesuai karena biaya depresiasi gudang tersebut merupakan
biaya tidak langsung dalam proses produksi galian tambang;
bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terbanding berpendapat:
1. bahwa koreksi terhadap biaya depresiasi atas mine development, depresiasi atas peralatan
tambang dan depresiasi atas gudang sudah sesuai berdasarkan Pasal 11 ayat (1), (2), (3),
dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2014 tanggal 28 Desember
2012;

SE

KR

2. bahwa depresiasi dan amortisasi bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan
proses penambangan batubara. Terbanding juga sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa
depresiasi dan amortisasi bukanlah biaya langsung dalam PBB, bahwa biaya langsung
adalah mengenai biaya produksi tahun yang bersangkutan;
3. bahwa berdasarkan data SPOP/LSPOP PBB dan data lainnya yang telah diperoleh serta
analisis yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, maka
telah dilakukan perhitungan Nilai Tubuh Bumi yang digunakan sebagai dasar untuk
menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP Bumi) dan diperoleh Nilai Tubuh Bumi sebesar
Rp8.216.279.067.147,00

HASIL
PRODUKSI
SETAHUN *)

HARGA JUAL
PRODUKSI
GALIAN
TAMBANG(Rp)

PENDAPATAN
KOTOR(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

COAL

2.392.388

810.167

1.938.233.808.796

JUMLAH

NO

1.938.233.808.796

B IA Y A P RODUK S I
GA LIA N TA M B A NG
S E TA HUN (Rp)
(8)

JE NIS B IA Y A P RODUK S I
(7)

(6)
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NO

NAMA
KOMODITAS/MEREK
DAGANG(BRAND)

1

B iay a pengupas an lapis an tanah

2

B iay a pengam bilan has il produk s i galian tam bang

633.312.544.522

3

B iay a pengolahan dan/atau pem urnian has il produk s i galian tam bang

4

B iay a pengangk utan has il produk s i galian tam bang
JUM LA H

197.055.720.275

99.238.618.094

207.038.724.232
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1.136.645.607.123

4. bahwa setelah Nilai Bumi per meter persegi sebesar Rp657.928,67 dikonversi ke dalam
klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan, maka diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi termasuk dalam Klas 056
dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp657.000,00 per meter persegi, sehingga Jumlah
NJOP Bumi adalah sebesar Rp8.204.681.700.000,00;
OBJ EK

(1)
1

(2)
Tubuh Bumi Eksplorasi

NILAI TUBUH BUMI(Rp)

GA

NO

A. PERHITUNGAN NILAI TUBUH BUMI EKSPLORASI
NILAI TUBUH BUMI
LUAS W IL.IZIN
EKSPLORASI PER
PERTAMBANGAN
2
PER KAB/KOTA(M2)
M (Rp)
(3)
(4)
-

B. PERHITUNGAN NILAI TUBUH BUMI OPERASI PRODUKSI
BIAYA PRODUKSI
HARGA BERSIH
ANGKA KAPITALISASI
GALIAN TAMBANG
PRODUKSI GALIAN
SETAHUN(Rp)
TAMBANG(Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.938.233.808.796
1.136.645.607.123
801.588.201.673
10,25
J UMLAH

(1)
1
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PENDAPATAN KOTOR(Rp)

NO

(5)
-

NILAI TUBUH BUMI(Rp)
(6)=(4)*(5)
8.216.279.067.147
8.216.279.067.147

*) jika data volume hasil produksi gallian tambang tidak ada, maka Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi dihitung dengan
NILAI TUBUH BUMI
LUAS W IL.IZIN
EKSPLORASI PER
NILAI TUBUH BUMI(Rp)
NO
OBJ EK
PERTAMBANGAN
2
PER KAB/KOTA(M2)
M (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Tubuh Bumi Operasi Produksi
12.488.100

657.929

C. PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
KLAS NJ OP
(2)
56

2

NJ OP PER M (Rp)
(3)
657.000
J UMLAH

IA
T

OBJ EK PAJ AK
(1)
BUMI

2

LUAS(m )
(4)
12.488.100

NJ OP(Rp)
(5)=(3)*(4)
8.204.681.700.000
8.204.681.700.000

5. bahwa Rincian Perhitungan SPPT PBB menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

ET
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Perihal
Luas Bumi (m2)
Luas Bangunan (m2)
NJOP Bumi/m2
NJOP Bangunan/m2
NJOP Bumi (Rp)
NJOP Bangunan (Rp)
NJOP sebagai dasar Pengenaan
NJOPTKP
NJOP untuk penghitungan PBB
NJKP
PBB yang terutang

KR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Terbanding
12.488.100
0
657.000
0
8.204.681.700.000
0
8.204.681.700.000
12.000.000
8.204.669.700.000
3.281.867.880.000
16.409.339.400

SE

6. bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 November 2017 telah meminta
Pemohon Banding untuk menjelaskan mengenai deferred stripping, yang menjadi dasar dari
deferred stripping tersebut, mengenai pengupasan dan penyusutan yang dilakukan oleh
Pemohon Banding, dan mengenai definisi mine development, namun sampai persidangan
tanggal 24 Januari 2018, Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan;
bahwa dengan demikian jelas bahwa koreksi Terbanding Biaya Produksi Galian tambang
sebesar Rp280.312.472.317,00 adalah benar dan berdasar hukum, karena depresiasi dan
amortisasi bukanlah biaya langsung yang dapat menjadi pengurang hasil bersih produksi
galian tambang, sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang

memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini untuk menolak dalil dari Pemohon Banding;
C. Kesimpulan dan Usul

PA
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Kesimpulan
bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, koreksi yang dilakukan Terbanding atas Biaya Produksi
Galian tambang sebesar Rp280.312.472.317,00 Tahun Pajak 2015 atas nama Pemohon Banding
sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, hal tersebut berdasarkan kesimpulan
Terbanding sebagai berikut :

DI
LA
N

1. bahwa penerbitan SPPT yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keberatan maupun surat banding
Pemohon Banding tidak mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan SPPT, dan
prosedur penerbitan SPPT bukan objek sengketa pada proses keberatan dan banding,
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12
Tahun 1994 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

GA

2. bahwa
Koreksi
Terbanding atas
Biaya
Produksi
Galian
tambang
sebesar
Rp280.312.472.317,00 adalah benar dan berdasar hukum, karena depresiasi dan amortisasi
bukanlah biaya langsung yang dapat menjadi pengurang hasil bersih produksi galian tambang,
sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,
mengadili, dan memutus sengketa ini untuk menolak dalil dari Pemohon Banding;
Usul

PE
N

bahwa Terbanding mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan
memutus sengketa ini untuk:

IA
T

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00185/KEB/WPJ.29/2016 tanggal
22 November 2016 tentang Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB Tahun
Pajak 2015;

Menurut Pemohon Banding:

1.

Biaya pengupasan lapisan tanah:
a. Koreksi
positif
atas
biaya
Rp216.899.194.799,00;

amortisasi

atas

deferred

stripping

sebesar

Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang:
a. Koreksi
positif
atas
biaya
depresiasi
atas
mine
development
sebesar
Rp62.770.648.281,00;
b. Koreksi positif atas biaya depresiasi atas peralatan tambang sebesar Rp150.677.743,00;
dan
c. Koreksi positif atas biaya depresiasi atas gudang sebesar Rp491.951.493,00;

KR

2.

ET
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bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding adalah mengenai koreksi pada
Biaya Produksi Galian Tambang sebesar Rp280.312.472.317,00, dengan rincian sebagai berikut:

SE

A. Dasar Hukum

bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Banding adalah Pasal 11 Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;
B. Perhitungan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Tahun Pajak 2015
bahwa Luas Total Wilayah Izin Pertambangan Pemohon Banding adalah sebesar 12.488.100 m2

dengan perincian sebagai berikut :

PA
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1. Areal Produktif sebesar 1.431.000 m2
2. Areal Belum Produktif, yaitu Areal Cadangan Produksi sebesar 3.854.000 m2
3. Areal Tidak produksi sebesar 7.203.100 m2

bahwa Hasil Produksi Galian Tambang Setahun Pemohon Banding yaitu sebesar 2.392.388 ton
dengan Harga Jual Produksi Galian Tambang senilai Rp810.167,00 per ton sehingga Pendapatan
Kotor Pemohon Banding dalam satu tahun sebelum tahun pajak adalah sebesar
Rp1.938.233.808.796,00 (2.392.388 ton x Rp810.167,00 per ton);

DI
LA
N

bahwa rincian biaya Produksi Galian Tambang Setahun sebelum Tahun Pajak Pemohon Banding
sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2012 tentang Tata
Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara
(selanjutnya disebut "PER-32"), dapat diberikan perinciannya sebagai berikut:
a. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah sebesar Rp850.211.739.322,00
Nama/Jenis Biaya

Biaya pengupasan lapisan tanah atas
Biaya pengupasan lumpur
Biaya dumping lumpur yang melebihi jarak yang ditentukan
Biaya penyesuaian atas naik/ turunnya harga solar
Biaya atas pemakaian fasilitas BCS
Biaya peledakan untuk pengambilan tanah atas
Biaya amortisasi atas deferred stripping
Total

Produksi

Galian

Nama/Jenis Biaya

273.889.667.382
280.347.189.501
840.328.158
69.773.496.776
8.035.594.240
426.268.465
216.899.194.799
850.211.739.322

Tambang

3.773.013.494

Biaya pemakaian alat berat di luar aktivitas
memperoleh/mendapatkan batubara oleh PT PAMA (mine
kontraktor)
Biaya untuk memperoleh/ mendapatkan batubara
Biaya transporter pengiriman batubara dari PIT ke ROM CPP
Biaya perawatan jalan dari PIT ke ...
Biaya analisa kualitas batubara
Biaya pendukung aktivitas penambangan di luar PT PAMA
Biaya spareparts untuk perbaikan
Biaya analisa kualitas batubara
Biaya fuel atas aktivitas alat berat kontraktor selain PT PAMA
Biaya crews tambang
Biaya gaji crews tambang
Biaya benefit crews tambang
Biaya benefit crews tambang
Biaya benefit crews tambang
Biaya pengeboran dalam rangka aktivitas penambangan
Biaya atas pemakaian alat berat di luar aktivitas memperoleh/
mendapatkan batubara
Biaya depresiasi atas mine development
Biaya depresiasi atas peralatan gudang
Biaya depresiasi atas gudang
Total

IA
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41.138.497.689
110.183.140.907
22.073.059.871
153.508.292
2.080.813.589
135.845.852
535.611.034
794.913.959
733.778.276
5.896.460.421
1.373.948.801
331.658.664
4.110.124.192
2.283.106.650
1.458.238.583
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SE

17
18
19

c. Biaya Pengolahan dan/atau
Rp99.238.618.094,00
N
o
1
2

Pemurnian

Nama/Jenis Biaya

Biaya atas pemakaian BCS
Biaya pemakaian alat berat di luar aktivitas

Hasil

sebesar

Besaran Biaya (Rp)

KR

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hasil

PE
N

b. Biaya
Pengambilan
Rp260.468.997.793,00
N
o
1

Besaran Biaya (Rp)

GA

N
o
1
2
3
4
5
6
7

Produksi

62.770.648.281
150.677.743
491.951.493
260.468.997.793

Galian

Tambang

Besaran Biaya (Rp)
64.347.451.297
1.925.870.273

sebesar

d. Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang

9
10
11

DI
LA
N

Besaran Biaya (Rp)

Biaya transporter pengiriman batubara dari CPP ke pelabuhan
Biaya sewa atas pemakaian alat berat di luar aktivitas memperoleh/
mendapatkan batubara oleh kontraktor selain PAMA
Biaya atas pemakaian fasilitas BCS
Biaya analisa kualitas batubara yang sudah dimuat di kapal
Biaya barging pengangkutan batubara ke mother vessel
Biaya stevedoring atas pengapalan batubara
Biaya floating crane untuk proses loading dari barging ke mother
Biaya pengurusan izin pengapalan untuk surat keterangan asal
bayar
Biaya akomodasi crews kapal/ laboratory
Biaya asuransi pengapalan
Biaya pengurusan izin pengapalan
Total

GA

3
4
5
6
7
8

Nama/Jenis Biaya

PE
N

N
o
1
2

112.965.853
175.181.956
672.224.211
28.270.176.380
368.846.634
1.062.640.605
187.166.819
165.449.129
983.157.801
892.752.564
74.734.572
99.238.618.094
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

memperoleh/mendapatkan batubara oleh PT PAMA (mine
kontraktor)
Biaya analisa kualitas batubara
Biaya pendukung aktivitas pengolahan/ pemurnian di luar PT ..
Biaya spareparts untuk perbaikan/ perawatan peralatan tambang
Biaya fuel atas aktivitas alat berat kontraktor selain PT PAMA
Biaya kapur CPP
Biaya magnetite CPP
Biaya flocullent
Biaya akomodasi crews CPP
Biaya gaji crews CPP
Biaya benefit crews CPP
Biaya benefit crews CPP
Total

29.378.542.140
26.765.017.377
45.631.911.083
3.402.898.887
50.428.772.119
7.426.561.515
41.373.507.102
1.011.133.594
280.244.737
502.433.657
837.702.020
207,038.724.232

bahwa berdasarkan rincian perhitungan SPOP Pemohon Banding di atas, dapat dihitung nilai
tubuh bumi untuk tahun pajak 2015 sebagai berikut :
Pendapatan Kotor
(Rp)

Biaya Produksi Galian
Tambang Setahun
(Rp)

IA
T

No

Jumlah

(11) = Jumlah kolom (8)
1.416.958.079.441

ET
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( (10) = Jumlah kolom (5)
9)
1
1.938.233.808.196

Harga Bersih
Produksi Galian
Tambang
(Rp)

Angka
Kapitalisasi

Nilai Tubuh Bumi
(Rp)

(12) = (10) - (11)

(13)

(14) = (12) x (13)

10,25

5.343.076.225.88
9
5.343.076.225.88
9

521.275.729.355

bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c PER-32, nilai bumi per meter persegi untuk
tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk tubuh bumi
operasi produksi dengan luas wilayah izin pertambangan sehingga didapat nilai bumi per meter
persegi sebesar Rp427.853,00;

SE

KR

bahwa Pasal 8 ayat (4) PER-32 mengatur bahwa NJOP bumi per meter persegi merupakan
hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP Bumi (Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual
Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut "PMK139")). Bahwa sesuai dengan Lampiran PMK-139 diatur sebagai berikut:
Kla
s
068

Pengelompokan Nilai Jual Bumi
(Rp/m2)
> 420.000,00 s/d 434.000,00

Nilai Juai Objek Pajak Bumi
(Rp/m2)
427.000,00

bahwa besarnya PBB yang terutang dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

Luas (m2)

NJOP (Rp)
Per m2
Jumlah
427.000
5.332.418.700.000
5.332.418.700.000
12.000.000
5.332.406.700.000
2.132.962.680.000
10.664.813.400

Bumi
12.488.100
Bangunan
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
NJOPTKP
NJOP untuk penghitungan PBB
NJKP
PBB yang terutang

PA
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Objek Pajak

bahwa dengan demikian, besarnya PBB yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding
adalah sebesar Rp10.664.813.400,00;
C. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

DI
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N

bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PBB menyatakan:

"Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;"
bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PBB menyatakan:

GA

"Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan
Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Direktorat
Jenderal Pajak;"
bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB menyatakan:

IA
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"Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai
berikut :
a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
yang disampaikan oleh wajib pajak;"

ET
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bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kewenangan Terbanding dalam penerbitan SPPT adalah menyesuaikan data objek pajak yang
dimiliki Terbanding dengan data objek pajak yang dilaporkan Pemohon Banding yang telah dihitung
secara self-assessment oleh Pemohon Banding dalam SPOP. Dengan dilakukannya selfassessment tersebut, Terbanding seharusnya menerbitkan SPPT sesuai dengan penghitungan
dalam SPOP;

KR

bahwa dalam hal Terbanding menemukan adanya kesalahan penghitungan dalam SPOP,
Terbanding seharusnya memberitahukan kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki SPOP.
Dengan demikian penghitungan kembali oleh Terbanding dalam penerbitan SPPT melampaui
kewenangan Terbanding yang diberikan dalam peraturan yang berlaku sehingga Pemohon
Banding berpendapat penghitungan NJOP dalam rangka penerbitan SPPT seharusnya sesuai
dengan SPOP Pemohon Banding;

SE

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa apabila menurut Terbanding jumlah PBB terutang
Iebih besar daripada PBB terutang yang dihitung berdasarkan SPOP, seharusnya Terbanding
menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan menerbitkan SKPKB, bukan dengan cara
menerbitkan SPPT PBB yang tidak sesuai dengan SPOP PBB Pemohon Banding;

bahwa mekanisme penghitungan kembali NJOP oleh Terbanding dan penerbitan SPPT PBB yang
tidak sesuai dengan SPOP jelas menyalahi prosedur dan mengorbankan hak Pemohon Banding
untuk memberikan penjelasan dan mempertahankan haknya melalui mekanisme closing
conference (pembahasan akhir);
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bahwa dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2017, Terbanding menyampaikan bahwa
Terbanding telah mengirimkan surat nomor S-858/WPJ.29/KP.0608/2015 tanggal 8 April 2015
perihal klarifikasi atas pengisian SPOP PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun
2015 ("S-858") yang tidak ditanggapi oleh Pemohon Banding sehingga Terbanding menentukan
NJOP Pemohon Banding secara jabatan menggunakan data laporan keuangan Pemohon Banding
yang dimiliki oleh Terbanding;
bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (4), dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak
atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ("PMK 254") mengatur bahwa :

DI
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Pasal 11 ayat (1)
"(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat
indikasi bahwa kewajiban perpajakan dalam pengisian SPOP tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, KPP dapat meminta klarifikasi kepada Subjek
Pajak atau Wajib Pajak."
Pasal 11 ayat (4)
"(4) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP tetap menuangkan dalam laporan pelaksanaan
klarifikasi."

PE
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Pasal 12 ayat (3)
"(3) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak:
a. tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2);
b. melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak sesuai
dengan laporan pelaksanaan klarifikasi; atau
c. tidak melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
laporan pelaksanaan klarifikasi digunakan sebagai bahan usulan Penelitian PBB atau analisis
risiko untuk usulan Pemeriksaan"
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bahwa Terbanding dalam S-858 juga menyampaikan bahwa "Apabila Saudara tidak
menyampaikan
klarifikasi/penjelasan
maka
KPP
Pratama
Batulicin
akan
segera
menindaklanjutinya dengan Pemeriksaan/Penelitian PBB", dengan demikian Terbanding telah
menyalahi ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK-254 dan juga S-858 dengan tidak menindaklanjuti
permintaan klarifikasi dengan pemeriksaan atau penelitian PBB;
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bahwa lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) huruf a, Pasal 67, Pasal 77 ayat (1), (4), dan (5) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak
Bumi dan Bangunan ("PMK 256") mengatur bahwa:
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Pasal 66 ayat (1) huruf a
"(1) Penelitian PBB dilakukan dalam hal:
a. terdapat keterangan lain sehingga dapat diketahui:
1) PBB yang terutang atas SPOP yang tidak disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang PBB;
atau
2) PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf b Undang-Undang PBB;"

SE

Pasal 67
"Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a mencakup sebagian atau
seluruh data, keterangan dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib
Pajak yang diperoleh dan/atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak berupa:
a. ...
b. ...
c. data, keterangan dan/atau bukti lainnya,
yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah PBB yang terutang."
Pasal 77 ayat (1)
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"(1) Hasil Penelitian PBB dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian PBB."
Pasal 77 ayat (4)
Laporan Hasil Penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
"(4)
dasar untuk membuat nota penghitungan."
Pasal 77 ayat (5)
"(5) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar penerbitan:
a. SKP PBB dalam hal Penelitian PBB dilakukan berdasarkan keterangan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1); atau"
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bahwa Terbanding dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2017 menyampaikan bahwa NJOP
Pemohon Banding dihitung secara jabatan berdasarkan data lain berupa laporan keuangan
Pemohon Banding yang dimiliki oleh Terbanding. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 PMK-256,
apabila terdapat keterangan lain/ data lain yang menyebabkan PBB yang terutang lebih besar dari
jumlah PBB yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Pemohon Banding maka
seharusnya Terbanding melakukan penelitian atas SPOP PBB Pemohon Banding;
bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (1), (4) dan (5) PMK-256, hasil penelitian PBB yang dilakukan
berdasarkan keterangan lain dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian PBB yang digunakan
sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan yang menjadi dasar penerbitan SKP PBB;

D. Argumentasi Pemohon Banding
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1. Skema Kegiatan Penambangan

GA

bahwa dengan demikian Terbanding jelas telah keliru dengan menerbitkan SPPT PBB dan tidak
menerbitkan SKP PBB melalui proses penelitian PBB sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;

Penjelasan mengenai alur produksi kegiatan penambangan Pemohon Banding :
1) Drilling Eksplorasi

KR

bahwa drilling eksplorasi merupakan kegiatan pengeboran eksplorasi pada titik-titik tertentu
untuk mengambil contoh batubara dan untuk membuat data geologi yang akan digunakan
dalam perencanaan penambangan;

2) Land Clearing and Mud Removal

SE

bahwa Land Clearing and Mud Removal merupakan kegiatan pembersihan lahan sebelum
kegiatan penambangan, penggalian pembuangan dan penyebaran tanah pucuk serta
penggalian dan pembuangan material buangan (lapisan tanah penutup dan lumpur) yang
kemudian lumpur tersebut diangkut ke tempat penampungan lumpur (Mudcell);
bahwa kegiatan Land Clearing and Mud Removal terdiri dari :

a. Pengeboran dan Peledakan Batuan Penutup (Overburden)

bahwa yaitu kegiatan pemecahan lapisan tanah penutup dengan cara di bor dan diledak
atau digusur dengan buldozzer;

PA
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b. Pembuangan Batu Penutup
bahwa kegiatan membuang batuan penutup ke tempat penimbunan batuan penutup;
c. Penambangan Batubara

bahwa kegiatan pengambilan batubara di area tambang dan diangkut ke lapangan
penumpukan (stockpile) ROM;
3) Hauling to ROM Stockpile

DI
LA
N

bahwa Hauling to ROM Stockpile merupakan kegiatan pengangkutan batubara ke lapangan
penumpukan (stockpile) ROM, kemudian dilakukan crushing coal yaitu kegiatan
penghancuran batubara sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan ditampung di lapangan
penumpukan ROM sementara;
4) Hauling Coal to Port Stockpile

bahwa Hauling Coal to Port Stockpile merupakan kegiatan pengangkutan batubara dari
lapangan penumpukan sementara ke lapangan penumpukan pelabuhan (port stockpile);

GA

5) Barge Coal Loading

6) Unloading to Mother Vessel

PE
N

bahwa Barge Coal Loading merupakan kegiatan pemuatan batubara ke barge/ tongkang di
pelabuhan dari port stockpile dengan menggunakan conveyor;

bahwa Unloading to Mother Vessel merupakan kegiatan pemuatan batubara dari barge/
tongkang ke Mother Vessel;
2. Rincian Argumentasi Pemohon Banding

IA
T

1) bahwa terkait biaya amortisasi atas deferred stripping sebesar Rp216.899.194.799,00,
dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut :

ET
AR

a. bahwa biaya amortisasi deferred stripping adalah biaya pengupasan lapisan tanah
(overburden) yang dibebankan apabila dalam suatu periode (1 bulan) stripping ratio
aktual lebih kecil dari stripping ratio rata-rata. Apabila dalam suatu periode stripping
ratio aktual Iebih besar dari stripping ratio rata-rata maka akan dikapitalisasi sebagai
aset;

KR

b. bahwa biaya amortisasi deferred stripping merupakan biaya langsung untuk
pengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahun 2014 dan terdiri dari biaya
pengupasan lapisan lahan ("stripping/over burden") dan pengangkutan tanah dari lokasi
penggalian ke lokasi penimbunan sehingga memenuhi kriteria biaya produksi galian
tambang sesuai Pasal 11 ayat (2) dari PER 32 Tahun 2012;

SE

c. bahwa Paragraf 2 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 29 tentang Biaya
Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka mengatur
bahwa:
"Selama tahap pengembangan tambang (sebelum produksi dimulai), biaya
pengupasan lapisan tanah umumnya dikapitalisasi sebagai bagian biaya
pembangunan, pengembangan, dan konstruksi tambang yang dapat disusutkan.
Biaya kapitalisasian tersebut disusutkan atau diamortisasi menggunakan dasar
yang sistematis, umumnya menggunakan metode unit produksi, begitu produksi
dimulai."
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bahwa Pemohon Banding telah menerapkan ISAK 29 dengan mencatat biaya
tangguhan pengupasan lapisan tanah (deferred stripping cost) tersebut sebagai aset
yang kemudian diamortisasi begitu produksi dimulai dengan menggunakan metode unit
produksi;
bahwa biaya yang Pemohon Banding kapitalisasi sebagai aset merupakan biaya
pengupasan lapisan tanah selama kegiatan operasi produksi yang terdiri dari biaya
kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah dari lokasi penggalian
ke lokasi penimbunan. Biaya pengupasan lapisan tanah tersebut kemudian diamortisasi
menggunakan metode unit produksi dengan perhitungan sebagai berikut:
Amortisasi Deferred
Stripping Cost =

produksi dalam suatu x Biaya kapitalisasian
periode
cadangan batubara

DI
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bahwa biaya amortisasi deferred stripping cost merupakan biaya Iangsung untuk
pengupasan lapisan tanah selama kegiatan operasi produksi sesuai dengan PER 32
namun pembebanannya mengikuti ketentuan ISAK 29 dengan cara diamortisasi
menggunakan metode unit produksi;

GA

bahwa lebih lanjut, secara akuntansi sesuai dengan ISAK 29 yang mengatur bahwa
atas pengakuan biaya pengupasan lapisan tanah tersebut tidak boleh menggunakan
cash basis, biaya pengupasan lapisan tanah tersebut dikapitalisasi dan kemudian
diamortisasi dengan menggunakan Unit of Production Method (Metode Satuan Hasil
Produksi);

PE
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d. bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Nomor 480K/30/DJB/2014 ("PER Minerba - 480K"), yang mengatur bahwa:
"Besaran biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi antara lain:
k. Depresiasi dan amortisasi;"

IA
T

bahwa dari kutipan PER Minerba - 480K di atas, jelas diatur bahwa yang termasuk
dalam biaya produksi batubara adalah termasuk biaya amortisasi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa biaya amortisasi tersebut merupakan biaya yang berhubungan
langsung dengan kegiatan pertambangan batubara Pemohon Banding;

ET
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e. bahwa biaya amortisasi deferred stripping merupakan biaya produksi galian tambang
sesuai dengan Pasal 11 PER-32 dan dapat dijadikan pengurang pendapatan kotor
dalam perhitungan hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana diatur dalam
Pasal 9 ayat (5) PER-32, dan PER Minerba - 480K;
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas biaya pengupasan lapisan tanah
(amortisasi deferred stripping) sebesar Rp216.899.194.799,00 seharusnya dibatalkan;
2) Koreksi positif atas Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang sebesar
Rp63.413.277.518,00

KR

bahwa terkait biaya depresiasi atas mine development sebesar Rp62.770.648.281,00,
dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut :

SE

a. bahwa biaya mine development terdiri dari biaya penyediaan lahan untuk penimbunan
tanah, biaya sewa alat berat, dan juga biaya pembuatan mud cell yaitu berupa kolam
yang digunakan untuk penampungan lumpur yang akan digunakan untuk menimbun
kembali tambang Pemohon Banding;

b. bahwa mine development sebagian besar merupakan aset berupa kolam penampungan
lumpur (mud cell) yang digunakan untuk menampung lumpur yang berasal dari pit
tempat penambangan batubara. Tanpa adanya mud cell ini, maka penambangan
batubara tidak akan bisa dilakukan. Selain itu, mine development juga terdiri dari
kompensasi lahan, biaya infrastruktur, dan biaya pengembangan tambang lainnya;

c. bahwa penggunaan kolam penampungan lumpur adalah hal lazim yang dilakukan oleh
perusahaan perambangan batubara;
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d. bahwa dalam petunjuk pengisian lampiran VII PER 32 Tahun 2012 disebutkan bahwa
SPOP diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan contoh antara lain biaya
penyediaan lahan untuk penimbunan tanah. Mine development merupakan penyediaan
lahan untuk penimbunan tanah yang terdiri dari mud cell, kompensasi lahan,
infrastruktur, dan pengembangan lainnya sehingga termasuk dalam biaya produksi
galian tambang sesuai dengan PER 32 Tahun 2012;
e. bahwa atas biaya yang dikeluarkan untuk mine development dibebankan menggunakan
Unit of Production Method;
bahwa atas biaya depresiasi mine development merupakan biaya langsung untuk
pengambilan hasil produksi galian tambang yang antara lain terdiri dari depresiasi biaya
penggalian;

DI
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f.

g. bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Nomor 480K/30/DJB/2014 ("PER Minerba - 480K"), yang mengatur bahwa:
"Besaran biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi antara lain:
k. Depresiasi dan amortisasi;"

PE
N

GA

bahwa dari kutipan PER Minerba - 480K di atas, jelas diatur bahwa yang
termasuk dalam biaya produksi batubara adalah termasuk biaya depresiasi,
sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya depresiasi tersebut merupakan biaya
yang berhubungan Iangsung dengan kegiatan perambangan batubara Pemohon
Banding;
h. bahwa biaya depresiasi mine development merupakan biaya produksi galian tambang
sesuai Pasal 11 PER-32 dan dapat dijadikan pengurang pendapatan kotor dalam
perhitungan hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 9
ayat (5) PER-32, dan PER Minerba - 480K;

IA
T

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas biaya pengambilan hasil produksi
galian tambang (depresiasi mine development) sebesar Rp62.770.648.281,00
seharusnya dibatalkan;

ET
AR

bahwa terkait biaya depresiasi atas peralatan tambang sebesar Rp150.677.743,00, dapat
Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut :
a. bahwa biaya depresiasi atas peralatan tambang merupakan biaya penyusutan atas
peralatan yang digunakan di tambang berkaitan langsung dengan aktivitas
penambangan Pemohon Banding dan digunakan untuk kegiatan pengambilan hasil
produksi galian tambang;

KR

b. bahwa biaya depresiasi atas peralatan tambang merupakan biaya langsung untuk
pengambilan hasil produksi galian tambang dengan cara yang sesuai dengan sifat dan
karakteristik tambang yang terdiri dari biaya penggunaan alat-alat;

SE

c. bahwa Pemohon Banding melakukan depresiasi peralatan tambang atas aset milik
Pemohon Banding berupa inclinometer dan PTO water truck yang digunakan dalam
kegiatan tambang Pemohon Banding;
d. bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Nomor 480K/30/DJB/2014 ("PER Minerba - 480K"), yang mengatur bahwa:
"Besaran biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi antara lain:
k. Depresiasi dan amortisasi; "
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bahwa dari kutipan PER Minerba - 480K di atas, jelas diatur bahwa yang termasuk
dalam biaya produksi batubara adalah termasuk biaya depresiasi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa biaya depresiasi tersebut merupakan biaya yang berhubungan
langsung dengan kegiatan perambangan batubara Pemohon Banding;
e. bahwa biaya depresiasi peralatan tambang merupakan biaya produksi galian tambang
sesuai Pasal 11 PER-32 dan dapat dijadikan pengurang pendapatan kotor dalam
perhitungan hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 9
ayat (5) PER-32, dan PER Minerba -- 480K;
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas biaya pengambilan hasil produksi
galian tambang (depresiasi peralatan tambang) sebesar Rp150.677.743,00 seharusnya
dibatalkan;

a.

DI
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bahwa terkait biaya depresiasi atas gudang sebesar Rp491.951.492,00, dapat Pemohon
Banding sampaikan sebagai berikut :
bahwa gudang tersebut adalah gudang yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk
menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk proses pengupasan lapisan tanah;

GA

b. bahwa penggunaan gudang adalah salah satu syarat keselamatan pertambangan
(safety requirement), dimana bahan peledak disimpan di dalam gudang khusus untuk
menyimpan bahan peledak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ("KEPMEN-555");
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c. bahwa lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara ("Undang-Undang Minerba") Pasal 96 huruf a dan b mengatur
beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan
("IUP") dan Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), yaitu diantaranya adalah wajib
melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan keselamatan operasi
pertambangan, seperti yang dikutip di bawah ini:

IA
T

"Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK
wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan."
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d. bahwa pada petunjuk pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L03-42)
disebutkan bahwa SPOP diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan contoh
antara lain adalah biaya peledakan;
e. bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, kegiatan pengupasan lapisan tanah untuk
pengambilan hasil produksi galian tambang menggunakan cara peledakan tidak akan
bisa dilakukan oleh Pemohon Banding tanpa adanya gudang penyimpanan bahan
peledak. Dengan kata lain pengadaan gudang tersebut adalah bersifat wajib dalam
kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga atas biaya gudang tersebut merupakan
biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan penambangan batubara
sebagaimana diatur dalam PER 32 Tahun 2012;
bahwa, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor
480K/30/DJB/2014 ("PER Minerba - 480K"), yang mengatur bahwa:

KR

f.

SE

"Besaran biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi antara lain:
k. Depresiasi dan amortisasi; "

g. bahwa dari penjelasan di atas, jelas diatur bahwa yang termasuk dalam biaya produksi
batubara adalah termasuk biaya depresiasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya
depresiasi tersebut merupakan biaya yang berhubungan Iangsung dengan kegiatan
pertambangan batubara Pemohon Banding karena penggunaan gudang tersebut
adalah wajib dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan

tambang batubara;
bahwa lebih lanjut, biaya depresiasi gudang merupakan biaya langsung untuk
pengambilan hasil produksi galian tambang dikarenakan gudang tersebut secara
prakteknya digunakan untuk penyimpanan bahan peledak yang kemudian bahan
peledak tersebut digunakan untuk pengupasan tanah (deferred stripping cost);
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h.

bahwa berdasarkan penjelasan dan peraturan di atas, koreksi atas biaya pengambilan
hasil produksi galian tambang (depresiasi gudang) sebesar Rp491.951.493,00
seharusnya dibatalkan;
3. Data/Dokumen Pada Saat Proses Keberatan

DI
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bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding menyampaikan data/dokumen
sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Penyerahan Dokumen Keberatan PBB Tahun
Pajak 2015, sebagai berikut :
a. Softcopy Laporan Keuangan yang telah di audit tahun 2014;
b. Softcopy SPT 1771 $ tahun 2014; dan
c. Softcopy rincian biaya-biaya PBB tahun 2015.

Pendapat Majelis:

GA

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan atas bukti pendukung dan keterangan
yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum sebagai berikut :
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bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan :
“Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak ........”, yaitu jumlah
rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak,
atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 1
(satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun
Pajak”;

IA
T

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan :
“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
b. Surat Ketetapan Pajak.”

ET
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bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan :
“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas
Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”;
bahwa di dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pada bagian “Mengingat” pada angka
3 merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP;
bahwa dengan dicabutnya Pasal 17 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan maka ketentuan
yang mengatur banding PBB mengikuti Pasal 27 Undang-Undang KUP;

SE

KR

bahwa berdasar hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sengketa yang diajukan oleh Pemohon
Banding sejak keberatan sampai dengan banding adalah sengketa yang berkaitan dengan materi
atau isi dari ketetapan pajak (SPPT PBB);
bahwa pokok sengketa adalah koreksi pada biaya produksi galian tambang sebesar
Rp280.312.472.317,00 yang terdiri dari :
1. Biaya pengupasan tanah
Rp216.899.194.799,00
2. Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang
Rp62.770.648.281,00
a. Depresiasi atas mine development
b. Depresiasi peralatan tambang
Rp 150.677.743,00
c. Depresiasi gudang
Rp 491.951.493,00
1. Koreksi biaya pengupasan tanah sebesar Rp216.899.194.799,00
bahwa atas biaya pengupasan tanah sebesar Rp850.211.739.322,00 terdapat biaya amortisasi atas

deferred striping sebesar Rp216.899.194.799,00;
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bahwa menurut Pemohon Banding biaya tersebut merupakan biaya langsung untuk pengupasan
tanah selama kegiatan operasi produksi yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi dengan
menggunakan “unit of production methode”, dimana hal tersebut sesuai dengan PSAK 29 dan
berdasar Per Dirjen Minerba Nomor 480 K/30/DJB/2014 yang menyatakan biaya produksi batubara
antara lain : Depresiasi dan amortisasi;
bahwa sehubungan hal tersebut Majelis berpendapat, ketentuan yang mengatur pengenaan PBB
sektor Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara adalah PER 32/PJ/2012;

DI
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bahwa di dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding terdapat biaya atas pengupasan lapisan
tanah sebesar Rp273.889.667.382,00 dan pengupasan lumpur sebesar Rp280.397.183.501,00,
namun demikian masih terdapat biaya amortisasi atas deferred striping yang menurut Pemohon
Banding adalah juga biaya atas pengupasan tanah yang dikapitalisasi kemudian diamortisasi
berdasar unit produksi, berdasar unit produksi tidak terdapat biaya lainnya, juga tidak terdapat
contoh maupun bukti terkait dengan perhitungan biaya depresiasi, oleh karenanya koreksi
Terbanding tetap dipertahankan;
2. Koreksi biaya pengambilan hasil produksi galian tambang :
a.

Depresiasi atas mine development sebesar Rp62.770.698.281,00

GA

bahwa menurut Pemohon Banding biaya tersebut adalah biaya penyusutan dari
penampungan lumpur yang disusutkan berdasarkan unit of production method;

b.

PE
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bahwa Pasal 11 ayat (1) PER 32/PJ/2012 menyatakan biaya produksi yang dapat
dikurangkan adalah biaya langsung sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dimana biaya
tersebut bukan merupakan biaya langsung karena melalui depresiasi, oleh karenanya
koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
Depresiasi peralatan tambang sebesar Rp150.677.743,00

IA
T

bahwa menurut Pemohon Banding biaya tersebut adalah biaya penyusutan atas peralatan
yang digunakan untuk kegiatan pengambilan hasil produksi galian tambang, yang
disusutkan berdasarkan unit of production method;

c.

ET
AR

bahwa Pasal 11 ayat (1) PER 32/PJ/2012 menyatakan biaya produksi yang dapat
dikurangkan adalah biaya langsung sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dimana biaya
tersebut bukan merupakan biaya langsung karena melalui depresiasi, oleh karenanya
koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
Depresiasi gudang sebesar Rp491.950.493,00
bahwa menurut Pemohon Banding biaya tersebut adalah biaya penyusutan atas gudang
yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk penyimpanan bahan peledak yang digunakan
untuk proses pengupasan lahan, yang disusutkan berdasarkan unit of production method;

KR

bahwa Pasal 11 ayat (1) PER 32/PJ/2012 menyatakan biaya produksi yang dapat
dikurangkan adalah biaya langsung sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dimana biaya
tersebut bukan merupakan biaya langsung karena melalui depresiasi, oleh karenanya
koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

SE

bahwa Per Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 480 K/30/DJB/2014 tidak dapat diterapkan
untuk perhitungan PBB tetapi untuk perhitungan komersial;
bahwa oleh sebab itu seluruh koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Anggota Andre Irwanda, S.E., Ak., MBA., CIA., CA.
menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap penerbitan SPPT Pajak Bumi dan

Bangunan Nomor Objek Pajak XXX tanggal 27 Mei 2015 dengan rincian:

Bumi
Bangunan

Luas (M2)

Kelas

12.488.100
0

031

Nilai Jual Objek Pajak (Rp)
Per M2
Jumlah
657.000,00
8.204.681.700.000,00
0,00
0,00
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Objek Pajak

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
NJOP untuk Penghitungan PBB
Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
NJKP Sebagai Dasar Penghitungan PBB
PBB yang terutang (tarif 0.5% x 3.281.867.880.000,00)
Pengurangan

Hakim Anggota Andre Irwanda, S.E., Ak., MBA., CIA., CA.

DI
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bahwa terhadap materi sengketa
berpendapat sebagai berikut:

8.204.681.700.000,00
12.000.000,00
8.204.669.700.000,00
40%
3.281.867.880.000,00
16.409.339.400,00
0,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, sengketa timbul karena Terbanding dalam
menerbitkan SPPT dan Keputusan melakukan penghitungan ulang atas NJOP;
bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PBB menyatakan:
Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak;

PE
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bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PBB menyatakan:
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
wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak;
bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PBB menyatakan:
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
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bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PBB menyatakan:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat
diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak;
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bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB menyatakan:
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan
dalam Surat Tegoran;
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
yang disampaikan oleh wajib pajak;

SE
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bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB menyatakan:
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakan sebagaimana mestinya.
…..
Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari
jumlah pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi
sebagaimana diatur dalam ayat (3);
bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2015 Tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Sektor Perkebunan, Sektor

Pasal 2
(1) SPPT diterbitkan oleh KPP untuk 1 (satu) tahun pajak.
(2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penerbitan pertama kali SPPT;
b. Penerbitan kembali SPPT; dan
c. Penerbitan SPPT cetak ulang;
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Perhutanan, Sektor Pertambangan, Dan Sektor lainnya menyatakan:
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Pasal 3
(1) Penerbitan pertama kali SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan
berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
(2) Penerbitan kembali SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan
dalam hal terdapat:
a. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-Undang PBB;
b. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang
KUP;
c. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;
d. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang PBB;
e. Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP; atau
f. Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;

GA

bahwa Hakim Anggota Andre Irwanda, S.E., Ak., MBA., CIA., CA. berpendapat sebagai berikut:
bahwa peraturan perundang-undangan menyatakan SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP dan
LSPOP;

PE
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bahwa berdasarkan pemeriksaan dan keterangan dalam persidangan diketahui Terbanding tidak
menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP tetapi berdasarkan data yang diperoleh Terbanding;

IA
T

bahwa penghitungan kembali oleh Terbanding dalam penerbitan SPPT dan Keputusan melampui
kewenangan yang diberikan dalam peraturan yang berlaku sehingga Hakim Anggota Andre
Irwanda, S.E., Ak., MBA., CIA., CA. berpendapat penghitungan NJOP dalam rangka penerbitan
SPPT yang seharusnya adalah berdasarkan data dalam SPOP;
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bahwa apabila Terbanding memperoleh keterangan lain yang menunjukkan jumlah yang terhutang
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang
disampaikan oleh wajib pajak, Terbanding dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan
Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB;
bahwa Hakim Anggota Andre Irwanda, S.E., Ak., MBA., CIA., CA. berkesimpulan untuk
mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga nilai SPPT adalah sesuai
data dalam SPOP;

Menimbang:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

KR

Menimbang:

SE

bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak diatur: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh
Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil
dengan suara terbanyak”;

Menimbang:
bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara
terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah

berketetapan menolak banding Pemohon Banding;

Menimbang:
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bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali
besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat:
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-00185/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak
atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015
Nomor Objek Pajak XXX tanggal 27 Mei 2015.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
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Drs. Arif Subekti,
Drs. A. Martin Wahidin.
Andre Irwanda, S.E., Ak., MBA., CIA., CA.
dengan dibantu oleh
Esti Cahya Inteni, S.E., M.M..
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Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah dengan suara terbanyak setelah
pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim
Majelis XI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

sebagai Panitera Pengganti.
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Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal
16 Mei 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri
oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

