1

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RUU HKPD:
CATATAN KEBIJAKAN

Desentralisasi Fiskal merupakan ruang kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan
bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang
kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Cita-cita kemandirian fiskal
menuju kesejahteraan masyarakat mengalami stagnansi karena masih banyak daerah yang
bergantung pada dana transfer. Instrumen fiskal turut mendukung penguatan ekosistem investasi
daerah namun faktanya instrumen fiskal (pajak dan retribusi) berkontribusi terhadap pelemahan
daya saing daerah.
RUU HKPD 1 menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nafas perubahan tersebut tersaji atas dasar bahwa
perlu dilakukan peninjauan kembali atas sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan. Daya
dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah menjadi batu uji atas cita-cita
luhur tersebut. Pada umumnya, eksistensi PDRD sebagai budgeter dan regulerend menggerakkan
denyut nadi perekonomian lokal kendati masih ditemukan sejumlah kendala pada aras
implementasi.
Saat ini, ruang gerak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengkreasikan sumbersumber penerimaan (memperluas basis penerimaan) terbatas pada UU No 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme range price yang
diharapkan menjadi instrument daya saing perpajakan justru menjadi buah simalakama bagi
Pemda. Di satu sisi, Pemda berupaya untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui penetapan
tarif pada batas maksimal. Pada sisi lain, tarif pajak tersebut kontraproduktif dengan semangat

regulerend pajak dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif. Melihat hal tersebut,
reformasi (re-formulasi) kebijakan fiskal daerah menjadi kebutuhan krusial saat ini

guna

menyeimbangkan fungsi regulerend dan budgeter PDRD.
Pengaturan PDRD yang tidak tepat berpotensi mendistorsi perekonomian daerah dan
mengganggu kondusivitas bisnis. Wajib Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) akan merasa
dibebani dengan tarif PDRD yang mencekik. Tarif optimal tersebut-pun belum tentu
menghadirkan kebermanfaatan bagi Pemda. Idealnya, reformasi regulasi PDRD semestinya
mampu meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan finansial wajib
pajak agar tetap kompetitif sehingga tujuan pembentukan RUU dapat tercapai. Pertanyaannya
adalah apakah ketentuan PDRD dalam RUU ini mengakomodir kepentingan wajib pajak dan
bergerak pada tataran ideal tersebut?
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Substansi RUU ini memuat nafas pembaruan pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur
pemungutan PDRD di daerah. Pembaruan tersebut terlihat dari hadirnya skema opsen,
simplifikasi jumlah dan perubahan nomenklatur, serta sejumlah pengaturan baru terkait PDRD.
RUU ini juga mengadopsi pengaturan PDRD dalam RUU Cipta Kerja dengan menggunakan
pendekatan kodifikasi. Substansi RUU ini meliputi: (1) Ketentuan Umum pada Pasal 1; (2) Pajak
Daerah pada Pasal 4 s.d. Pasal 87; (3) Retribusi Daerah pada Pasal 88 s.d. Pasal 94; (5) Ketentuan
Pemungutan PDRD pada Pasal 95 dan Pasal 96; (6) Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi pada Pasal 97 s.d.Pasal 101; (7) Penetapan
Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD pada Pasal 102; (8) Kerahasiaan Data Wajib
Pajak pada Pasal 103; (9) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi pada Pasal 104; (10)
Ketentuan Penyidikan pada Pasal 105; dan (11) Ketentuan lainnya pada pasal 176 s.d. Pasal 187.

Desentralisasi fiskal merupakan dimensi otonomi daerah yang memberikan ruang
bagi daerah untuk membangun kemandirian. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki
ruang yang lebar untuk mengatur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dan
transfer ke daerah (TKD) dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Desain kebijakan desentralisasi fiskal yang baik menjadi kunci Indonesia menuju kemakmuran
yang inklusifberkelanjutan, dan mandiri.
Kebijakan pajak dan retribusi merupakan hasil pilihan atas sejumlah alternatif dari
berbagai sistem untuk mencapai tujuan perpajakan secara efektif dan efisien. Pilihan
tersebut menyangkut jawaban atas pertanyaan terkait pajak apa yang akan dipungut, siapa yang
akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, berapa besarnya tarif pajak,
serta bagaimana prosedurnya 2 . Penyusunan kebijakan perpajakan idealnya dibangun di atas
prinsip: a) Keadilan dan kesejahteraan ekonomi – kebijakan pajak yang baik mencerminkan
keadilan terutama bagi wajib pajak. b) Pertumbuhan – kebijakan pajak mesti mendorong
pertumbuhan ekonomi. c) Daya saing – kebijakan pajak menggerakan roda daya saing daerah.
Selain itu, prinsip prosedural yang mencakup kepastian, stabilitas, sederhana dan
praktis juga penting dalam pembaruan kebijakan pajak dan retribusi. Prinsip kepastian
secara konsep berkaitan dengan kepastian hukum (yang mendasari pajak) dan konsistensi pada
tataran implementasi. Selama ini, wajib pajak selalu menemukan hambatan terkait inkonsistensi
regulasi dan kompleksitas sistem perpajakan. Di sisi stabilitas, kebijakan yang inkonsisten
berpotensi mendistorsi perencanaan dan aktivitas bisnis. Demikian pula pada prinsip sederhana
dan praktis, masih ditemukan sejumlah masalah seperti hambatan prosedural dan administrasi
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada aras implementasi.
Melalui UU No. 28 Tahun 2009, Pemda memiliki kewenangan lebih luas untuk
memungut PDRD. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan membuat kebijakan pengenaan
tarif PDRD, mengelola pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan menambah jenis2
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jenis pajak baru untuk memperluas basis pajak di daerah. Selain menjadi sumber utama
penerimaan daerah (fungsi budgeter), pajak dan retribusi juga berperan terhadap dinamika
investasi yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (fungsi regulerend).
Eksistensi PDRD diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan daerah yang
diperoleh secara efektif sehingga tidak mendistorsi konstelasi sosial di daerah. Pajak
diarahkan sebagai pelayanan kepada warga di suatu komunitas tertentu secara kolektif dan
pembangunan sektor khusus berbasis porsi alokasi pembiayaan yang bersumber dari hasil
pungutan terkait3. Sementara retribusi dikaitkan dengan kontraprestasi pelayanan atau imbal
balik jasa (seperti perizinan) secara spesifik dan langsung kepada individu pembayar4.
Mengalir dari diskusi di atas, proses penyusunan dan subsansi pengaturan dalam RUU
HKPD mesti diarahkan pada optimalisasi fungsi PDRD dalam meningkatkan PAD dan
ekosistem investasi yang kondusif. Kecenderungan Pemda mengambil tarif optimal tanpa
berpijak pada kajian realistis akan menjebak daerah pada mimpi indah “Kemandirian Fiskal”.
KPPOD hadir dan melakukan kajian terhadap pengaturan PDRD dalam RUU HKPD sehingga
terangkum sejumlah potensi kebermasalahan RUU HKPD melalui penjelasan di bawah ini.

Opsen dalam RUU HKPD merupakan pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu.
Batasan ini menimbulkan kekaburan makna dan berpotensi menyebabkan multitafsir pada proses
pemungutan (administrasi perpajakan). Perlu diperjelas mengenai definisi

opsen pajak dan

implikasinya: apakah menimbulkan tambahan pungutan (beban berada di wajib pajak) atau
pengalihan mekanisme bagi hasil di internal pemda? Ketidakpastian definisi opsen pada tataran
implementasi akan menimbulkan persepktif negatif dan mendistorsi kepatuhan wajib pajak.
Keberadaan opsen dalam pajak kabupaten/kota sebagai pungutan tambahan
berpotensi mendistorsi perekonomian daerah mengingat akan ada tambahan biaya
yang harus dibayarkan wajib pajak. Upaya pemerintah untuk mendongkrak pendapatan
daerah semestinya tidak serta merta membebani dunia usaha. Pemberlakuan opsen pajak dalam
RUU ini semestinya mempertimbangkan beban pelaku usaha, kemampuan pemerintah daerah
untuk memungut pajak, administrasi pajak pusat terkait kedudukan/domisili yang dikaitkan
dengan kewenangan pemerintah daerah, serta potensi kehilangan pendapatan di tingkat pusat.
Idealnya,

keputusan

untuk

memasukan

opsen

dalam

RUU

HKPD

perlu

mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Manfaat yang perlu diukur adalah seberapa
besar tambahan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Kemudian dari sisi biaya, apakah
eksistensi opsen akan menimbulkan tambahan biaya pemungutan seperti biaya operasional,
administrasi, dan lain sebagainya. Muaranya, keputusan penerapan opsen hadir melalui

assesment syarat dan kondisi yang harus dipenuhi sehingga lebih terkontrol.
Model Leviathan menyebutkan bahwa pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi tidak
selamanya menghasilkan total penerimaan yang optimum 5 . Penerimaan daerah pada
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Model Leviathan menunjukkan relasi antara tarif pajak proporsional terhadap basis pajak tertentu. Model ini akan mencapai total
penerimaan pajak maksimum (T*) pada tarif t*. Tarif t* tidak merujuk pada tarif tertinggi, namun dengan tarif ini tetap dapat
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dasarnya bergantung pada respons wajib pajak. Model Leviathan semestinya menjadi konsideran
bagi pemda dalam upaya menggali sumber-sumber fiskal yang berasal dari pajak daerah. Sumber
fiskal tersebut semestinya tidak selalu berorientasi pada pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk
mencapai total penerimaan yang optimum. Studi OECD (2009) menunjukan bahwa tingginya
beban pajak akan mengurangi pertumbuhan iklim usaha6.
Keberadaan opsen dalam RUU ini turut menghadirkan perbedaan pandangan antara
kelompok akademisi-pelaku usaha dengan pemerintah selaku regulator. Pemerintah,
dalam hal ini statement Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan bahwa ketentuan opsen
(Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) nantinya akan
menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara pemerintah provinsi dan
Kabupaten/Kota (sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 UU 28/2009). Adapun keberadaan
Opsen MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batubara) bertujuan untuk mendorong pemerintah
daerah dalam memperkuat pengawasan kegiatan pertambangan setelah izin dan pengawasan
minerba, sehingga menjadi kewenangan pusat dan didelegasikan sebagian kepada provinsi 7 .
Namun pada sisi lain, terdapat kekhawatiran pada kelompok akademisi dan pelaku usaha bahwa
opsen ini akan menambah beban wajib pajak8.
Penjelasan atas definsi dan mekanisme opsen menjadi agenda prioritas di tengah
kesimpangsiuran pemaknaan atas diksi opsen dalam RUU HKPD. Bila menilik penjelasan
pada Naskah Akademik (NA), terdapat sejumlah kemungkinan terkait definisi Opsen. Ilustrasi
Opsen yang digambarkan secara jelas dalam NA dapat dilihat pada mekanisme Pajak MBLB
(Mineral Bukan Logam dan Batubara) dan Opsen MBLB sebagai berikut :
•

Opsen MBLB
Penetapan Opsen tidak akan terjadi perubahan batas maksimum 25% dari UU PDRD. Jika
pemda kabupaten/kota menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar 20% dalam Peraturan
daerahnya, maka Pemprov di wilayah yang bersangkutan akan menerima Opsen Pajak
MBLB sebesar 25% dikalikan tarif Pajak MBLB kabupaten/kota (20%) atau sebesar 5%.
Dengan demikian pengaturan ini tidak akan menambah beban WP dari sebelumnya
maksimum 25% dalam UU PDRD menjadi 25% (20% kabupaten/kota dan 5% opsen
provinsi). Visualisasi Opsen dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

diperoleh total penerimaan pajak maksimum dimana kondisi ini disebut Revenue Maximizing Tax Rate. Model Leviathan
menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi.
Penetapan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak (tax
avoidance) dan respon harga serta kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa pada akhirnya akan menunjang
upaya pencapaian Total Penerimaan Maksimum. Sumber: Rosen, H.S. (2005). “Public Finance”, 7th ed. Mc-Graw Hill & Hilman, A
L,.(2003). “Public Finance and Public Policy : Responsibilities abnd Limitations of Government”. Chambridge University Press
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Gambar 1. Visualisasi Skema Opsen MBLB (asumsi tarif maksimal 20%)
Bilamana opsen dimaknai sebagai pengganti bagi hasil, maka penerapan opsen akan
menguntungkan wajib pajak karena tarif MBLB sebesar 20% akan dibagihasilkan oleh
Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kab/Kota (5% untuk Provinsi dan 15% untuk
Kab/Kota). Namun sisi negatif dari penerapan opsi ini adalah adanya potensi distorsi
pendapatan daerah serta mempermudah pemanfaatan MBLB secara massif yang
berdampak pada lingkungan.

Menilik penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa opsen merupakan pengaturan pungutan
tambahan dengan akumulasi yang tidak akan melebihi tarif pajak existing9. Hal itu disebabkan
oleh selisih perubahan tarif UU existing dan RUU ini yang ternyata dialihkan dalam skema opsen.
Prinsip equalitas yang ditawarkan seolah-olah tidak menimbulkan tambahan beban bagi wajib
pajak. Namun prinsip equalitas tersebut bila diberlakukan pada opsen jenis pajak yang lain akan
menimbulkan peningkatan persentase tarif yang berpotensi mendistorsi perekonomian sebagai
berikut:
•

Opsen PKB
Dengan mekanisme yang sama dengan MBLB (Opsen merupakan pungutan tambahan
atas tarif suatu jenis pajak), dimana rezim existing PDRD mewajibkan tarif tertinggi
pemungutan PKB 2%, dalam RUU ini tarif PKB maksimal adalah 1,5% dan 40% dari tarif
tersebut (0,6%) diopsenkan. Ketika dijumlahkan dengan tarif maksimal PKB dalam RUU
ini, maka tarif yang harus dibayarkan wajib pajak adalah 2,1%. Dengan konsep yang
sama dengan MBLB, maka akan ada kenaikan tarif sebesar 0,1%. Apabila definisi Opsen
PKB disamaratakan dengan prinsip opsen pada Pajak MBLB, maka idealnya tarif opsen
PKB adalah 33% karena 33% dari 1,5% adalah 0,5% yang apabila dijumlahkan dengan
tarif PKB dalam RUU ini adalah 2% (setara dengan tarif existing). Visualisasi opsen PKB
dapat dilihat dalam gambar 2 berikut ini.
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Gambar 2. Visualisasi Skema Opsen PKB (asumsi tarif maksimal 2%)
Pada aras ideal, narasi opsen yang dikatakan menggantikan skema bagi hasil semestinya
tidak menambah beban wajib pajak. Pengenaan opsen sebagai pengganti bagi hasil
idealnya menempatkan 40% tarif opsen (0,6%) diserahkan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya 60% (0,9%) menjadi milik Provinsi. Pada akhirnya,
wajib pajak tidak terbebani dengan eksistensi opsen berkat pemaknaan opsen sebagai
pengganti bagi hasil.
•

Opsen BBNKB
Naskah akademik menjelaskan bahwa tarif maksimum BBNKB tetap sama dengan
pengaturan dalam UU 28/2009, namun beban Wajib Pajak meningkat dengan adanya
tambahan Opsen BBNKB (pajak kabupaten/kota) sebesar 30% dari besaran beban BBNKB
yang diterapkan melalui UU PDRD (tambahan beban WP maksimal sebesar 30% dikalikan
20% atau sama dengan 6%). Peningkatan tersebu disebabkan oleh pemaknaan opsen
sebagai pungutan tambahan sehingga ada peningkatan 6% dari tarif awal BBNKB sebesar
20% yang notabene tidak mengalami perubahan dibandingkan rezim existing.
Perubahan ini diperlukan untuk mengkompensasi dihapuskannya BBNKB atas penyerahan
kedua dan seterusnya (kendaraan bekas) serta kompensasi atas dihapuskannya BBNKB
atas alat berat, sehingga penerimaan Pemda provinsi tidak terdampak secara signifikan.
Tentu, penghapusan BBNKB atas kendaraan bekas bertentangan dengan semangat
keberlanjutan (terkait isu karbon) sehingga penghapusan bea ini patut dipertanyakan.
Namun, dengan konsep opsen sebagai pungutan tambahan, dimana rezim existing PDRD
mewajibkan tarif tertinggi pemungutan BBNKB sebesar 20% oleh provinsi, dalam RUU
ini tarif BBNKB maksimal adalah 20% dan 30% dari tarif tersebut (6%) diopsenkan. Ketika
dijumlahkan, maka tarif yang harus dibayarkan wajib pajak adalah 26%. Dengan konsep
yang sama dengan MBLB, maka akan ada kenaikan tarif sebesar 6%. Hal ini belum tentu
mengkompensasi tarif progresif yang dihapuskan mengingat tarif progresif yang
ditetapkan adalah 1%, itupun tidak semua wajib pajak terkena kewajiban untuk
membayar progresif karena tidak semua wajib pajak memiliki kepemilikan kendaraan
ganda atau lebih.
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Selain itu, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih
memiliki kendaaran bermotor pribadi sejumlah satu atau maksimal dua. Perlu juga adanya
atensi bahwa ada kecenderungan untuk mendaftarkan kendaraan menggunakan nama
orang lain. Mengalir dari kondisi tersebut, maka idealnya tarif opsen BBNKB adalah 10%
karena 10% dari 20% adalah 2% yang apabila dijumlahkan dengan tarif BBNKB dalam
RUU ini adalah 22% (lebih realistis dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat).
Opsi lain yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan asumsi Opsen BBNKB sebagai
pengganti bagi hasil. Bilamana paradigma ini digunakan dalam perhitungan opsen, maka
30% dari tarif BBNKB (asumsi maksimal 20%) sebesar 6% menjadi milik Pemerintah
Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya sebesar 14% menjadi milik Pemerintah Provinsi.
Dengan demikian, wajib pajak akan diuntungkan karena tidak ada konsekuensi beban
tambahan yang ditimbulkan. Selebihnya, terkait progresif tetap dapat dipungut sebagai
bagian dari implementasi prinsip regulerend dalam perpajakan daerah. Visualisasi Opsen
BBNKB dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Visualisasi Skema Opsen BBNKB (asumsi tarif maksimal 20%)
Supaya pelaksanaan opsen tidak menimbulkan distorsi bagi wajib pajak, maka
idealnya logika tarif MBLB diterapkan juga pada Opsen PKB. Demikian pula halnya
dengan Opsen BBNKB yang semestinya disusun atas fakta bahwa kepemilikan kendaraan lebih
dari satu pada praktinya mengalami bias administratif di daerah. KPPOD menawarkan tiga opsi
dengan menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assesment (RIA) pada tabel 1.

Tabel 1. Simulasi Opsi Implementasi Opsen dalam RUU HKPD
Jenis Pajak yang
diopsenkan

Opsi 1 Do Nothing
Balik ke UU 28/2009

PKB

Tidak ada Opsen
Kab/Kota: 0%
Provinsi 2%

MBLB

Tidak ada Opsen
Kab/Kota: 25%
Provinsi 0%

BBNKB

Tidak ada Opsen
Kab/Kota: 0%
Provinsi 20% + tarif
progressif

Opsi 2 Follow

The Draft

Ikuti RUU HKPD
Tarif Opsen
40%
Kab/Kota: 0,60%
Provinsi 1,50%
Tarif Opsen
25%
Kab/Kota: 20%
Provinsi 25%
Tarif Opsen
30%
Kab/Kota: 6%
Provinsi 20%
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Opsi 3 Usulan KPPOD
Dengan asumsi Opsen
sebagai Pungutan
Tambahan

Opsi 4 Usulan

KPPOD

Dengan asumsi
Opsen sebagai
Pengganti Bagi Hasil

Tarif Opsen 33%
Kab/Kota: 0,50%
Provinsi 1,50%

Tarif Opsen 40%
Kab/Kota: 0,60%
Provinsi 0,90%

Tarif Opsen 25%
Kab/Kota: 20%
Provinsi 25%

Tarif Opsen 25%
Kab/Kota: 15%
Provinsi: 5%

Tarif Opsen 5%
Kab/Kota: 1%
Provinsi 20%

Tarif Opsen 30%
Kab/Kota: 6%
Provinsi 14%

Opsi do nothing (tidak melakukan perubahan apapun) memberikan ruang bagi
provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperoleh pendapatan secara optimal dari
setiap jenis pajak. Pajak yang diperoleh tidak akan mengalami distorsi secara signifikan. Di sisi
lain, opsi ini tidak menghadirkan kerumitan administrasi dalam penerapan opsen mengingat tidak
ada pembagian persentase tarif antara provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja, tanpa adanya
opsen, provinsi sangat diuntungkan dalam hal pemungutan PKB, padahal eksternalitas PKB
(kerusakan jalan dan kualitas udara) turut memberi dampak bagi pemerintah kabupaten/kota.
Opsi follow the draft (mengikuti usulan RUU) menghadirkan semangat baru bagi
Pemda untuk memperoleh pendapatan tambahan untuk mengatasi eksternalitas
yang dipersoalkan pada opsi 1. Entitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh
pendapatan untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh aktivitas wajib pajak seperti Opsen
PKB yang mengatasi persoalan lingkungan. Namun, potensi distorsi ditimbulkan oleh opsi ini
karena ada kenaikan tarif dibandingkan tarif existing. Distorsi ini dikhawatirkan akan mengganggu
iklim investasi mengingat PKB, BBNKB, dan MBLB berkaitan dengan aktivitas produksi barang dan
jasa masyarat.
KPPOD mengusulkan adanya perubahan pada formulasi Opsen guna menjembatani
kelebihan dan kekurangan dua opsi di atas bilamana Opsen dimaknai sebagai
pungutan tambahan. Pada dasarnya pembagian opsen pada Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota memberikan adanya kepastian pendapatan daerah yang bila di-earmarking-kan
bisa menjadi sumber pendapatan yang jelas bagi pengentasan persoalan eksternalitas.
Kelemahan dari opsen ini adalah hilangnya sebagian pendapatan oleh entitas pemegang
kewenangan awal sehingga perlu ada mitigasi potensi distorsi pendapatan daerah agar tidak
mengganggu perencanaan keuangan daerah.
Opsi lain yang dapat ditempuh adalah opsi 4 dimana Opsen dimaknai sebagai
pengganti bagi hasil. Implementasi opsi ini adalah tidak menghadirkan opsen sebagai
pungutan tambahan terhadap wajib pajak namun sebagai skema bagi hasil antara Provinsi dan
Kab/Kota. Berbeda dengan bagi hasil yang bersumber atas penerimaan yang terkumpul lalu
dibagikan, skema opsen disini mengatur tata laksana administrasi pembagian ketika menerima
setoran pajak oleh wajib pajak. Sama seperti opsi 3, kelemahan opsi ini adalah adanya potensi
distorsi pendapatan oleh entitas pemegang kewenangan awal.
Selain itu, perlu diatur secara jelas implementasi pemungutan opsen bagi daerah
setingkat provinsi namun tidak terbagi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Administrasi
pemungutan pajak antara DKI Jakarta dan daerah lain tentu memiliki perbedaan. Dengan
perbedaan yang ada, maka pengenaan opsen kepada daerah otonom tertentu patut ditiadakan.
Idealnya, opsen tidak dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi tetapi tidak
terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

Eksistensi PKB memberikan kontribusi yang besar dalam PAD suatu daerah. Data
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah secara real time menunjukkan bahwa
ditengah masa pandemi, pendapatan dari PKB menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis pajak
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lainnya 10 . Kendati demikian, penurunan tarif PKB dimaksudkan untuk meringankan beban
masyarakat di tengah pandemi COVID-19, selain itu merangsang daya beli masyarakat terhadap
industri manufaktur yang ikut terdampak sehingga pelaku usaha yang bergerak dalam sektor
tersebut mampu bertahan. Selain itu pemerintah memberikan insentif terhadap PPnBM (Pajak
Pertambahan Nilai Penjualan Barang Mewah) kendaraan bermotor yang kaitannya dengan
pemulihan ekonomi. Akan tetapi, penurunan PKB dapat menimbulkan potensi menurunnya
kemandirian fiskal daerah sebab PKB menjadi sumber utama penerimaan pajak di tingkat provinsi,
terlebih adanya skema opsen yang sudah jelas akan menghadirkan pembagian persentase tarif
oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Tarif PKB hendaknya mampu menjembatani persoalan antara eksternalitas
lingkungan dengan tuntutan peningkatan PAD. RUU HKPD menghadirkan penurunan tarif
pada PKB yang mulanya sebesar 2% s.d 10% menjadi 0% s.d. 8%. Tarif progresif pada
hakikatnya merupakan bentuk kontrol sosial (membatasi konsumerisme masyarakat terhadap
kendaraan) dan membatasi dampak kemacetan. Idealnya, tidak semestinya ada penurunan tarif
progresif untu menghilangkan ruang lahirnya peningkatan kuantitas kendaraan bermotor yang
kenyataanya tidak diikuti oleh peningkatan lebar dan kualitas jalan seperti pada gambar 4.
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Gambar 4. Grafik Persentase Pertumbuhan Jumlah Kendaraan di Beberapa Provinsi di Indonesia (2018-2019)

Tarif progresif sesungguhnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap upaya
membatasi konsumerisme publik. Gambar 5 menunjukkan grafik peningkatan tarif progressif
hingga level kepemilikan ke-lima. Pada kasus Provinsi Banten misalnya, dengan grafik tarif
progresif yang meningkat setiap level kepemilikan, nyatanya memiliki persentase pertumbuhan
kendaraan bermotor yang cukup besar. Kendati demikian, penerapan tarif minimal 0% amatlah
tidak disarankan mengingat dengan tarif minimal 2%, masih ada potensi peningkatan kepadatan
dan kuantitas kepemilikan kendaraan pribadi, apalagi jika sama sekali tidak diatur.
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Data secara real time dapat diakses pada http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/

10

TARIF PROGRESIF PKB
5%
4%

4%

4%
3%
3%
2%
2%

2.50%
2%
1.75%
1.50%

2%

3.50%

3.5%

3%

3%

3%

2.50%
2.25%

2.50%

2.50%

1%
1%
0%
Kepemilikan Pertama

Kepemilikan Kedua

DKI Jakarta

Riau

Kepemilikan Ketiga
Bali

Kepemilikan Keempat Kepemilikan Kelima

Banten

Sumatera Selatan

Gambar 5. Grafik Persentase Tarif Progresif PKB di Beberapa Provinsi di Indonesia (2018-2019)

Menilik komparasi atas kedua gambar di atas, perlu ada pembenahan terkait
keberadaan tarif progresif sebagai pengendali perilaku konsumerisme. Peningkatan
kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tidak dapat dicegah oleh keberadaan tarif
progressif. Bila melihat rentang tarif progresif di sejumlah daerah, terdapat tren yang
menunjukkan bahwa peningkatan tarif sesuai kepemilikan masih dapat terjangkau oleh wajib
pajak yang “mampu” untuk memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Dapat dikatakan bahwa
tarif progresif yang berlaku sekarang masih terlalu rendah sehingga peningkatan konsumerisme
tak terkendalikan. Progresif sebagai instrumen pengendali akan efektif bilamana tarif progresif
dinaikkan, tentu dengan catatan adanya pemisahan konteks antara kepemilikan pribadi dan
kendaraan sebagai aset usaha (kepemilikan badan usaha).
Perlu ada pembedaan tarif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi
dan badan usaha. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kontrol sosial pada kepemilikan
kendaraan bermotor pribadi, namun tidak membebani badan usaha yang menempatkan
kendaraan bermotor sebagai modal produksi. Kepemilikan ganda oleh pelaku usaha tentu
memiliki maksud untuk mendukung produktivitas usaha, berbeda dengan kepemilikan ganda oleh
pribadi yang berpotensi tidak produktif pada aras realitanya.

Pengaturan Pajak Alat Berat (PAB) merupakan suatu kemajuan dalam memberikan
kepastian hukum bagi dunia usaha. Sebab selama ini PAB masuk ke dalam PKB dan BBNKB
yang menjadi konsen dunia usaha sebab alat berat tidaklah sama dengan kendaraan bermotor
pada umumnya yang dapat melintas di jalan, sebagaimana dimaksud dalam UU Lalu Lintas
Angkutan Jalan. Hal ini juga menindaklanjuti Putusan Mahkahmah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUUXIII/2015 mengenai pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada 31 Maret 2016,
serta Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD).
Kendati telah dipisahkan dengan Kendaraan Bermotor, namun belum ada pemisahan
konteks antara alat berat yang bisa melintas di jalan raya maupun tidak. Pemisahan
tersebut menjadi agenda penting mengingat kedua klaster alat berat tersebut berbeda dan
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memiliki dampak yang berbeda terhadap kualitas jalan. Fakta empirisnya, terdapat beberapa jenis
alat berat yang bisa melintas di jalanan umum serta ada jenis alat berat lainnya yang tidak
semestinya melintas di jalan umum. Batasan konteks alat berat akan memudahkan pengenaan
pajak dan proses pengawasan penggunaan alat berat sehingga potensi kerusakan jalan dapat
diminimalisir.
Terdapat perubahan secara substansi yakni terkait alat-alat berat yang tidak termuat
di dalam definisi kendaraan bermotor. Perubahan ini sesuai dengan pertimbangan bahwa
aspek kegunaan dan pemanfaatan alat berat yang berbeda dengan kendaraan bermotor. Kedua
aspek tersebut menempatkan alat berat yang cenderung berada di lokasi kerja (proyek) dan
memiliki mobilitas relatif rendah/minim menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, sehingga
perlu dibedakan juga tarif alat berat yang melintas jalan dengan alat berat yang merupakan alat
produksi di kebun. Pembedaan tarif antara alat berat yang melintas di jalan dengan alat berat
yang tidak melintas di jalan diperlukan mengingat eksternalitas yang ditimbulkan kedua jenis alat
berat ini berbeda.

Pengaturan BBNKB dalam RUU HKPD berpotensi mendistorsi PAD di daerah. RUU ini
mengamanatkan adanya penghapusan tarif progresif pada BBNKB yang mulanya tarif batas atas
sebesar 1%. Hal ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah yang besar dan potensi
penjualan kendaraan bekas akan semakin tinggi. Dari kacamata naskah akademik yang menilai
penghapusan ini sebagai solusi wajib pajak untuk taat melakukan bea balik nama sebagai bentuk
registrasi dan ketaatan membayar PKB.
Diperlukan adanya pembenahan teknis pemungutan BBNKB pada aras admintrasi dan
pengawasan. Monitoring administrasi perpajakan sebaiknya diperkuat daripada sekedar
menghilangkan tarif progressif yang secara tidak langsung mengabaikan fungsi regulerend dari
pajak itu sendiri (mengatur kepemilikan kendaraan pribadi). Selain itu, perlu juga dilakukan
pembedaan antara kepemilikan kendaraan prbadi dengan kendaraan untuk pelaku usaha dari sisi
tarif demi mendukung kemudahan berusaha. Hal ini akan memastikan adanya penguatan
kepatuhan pembayaran pajak oleh publik tanpa perlu melakukan distorsi terhadap semangat
progresif di daerah.
Pasca adanya pemisahan antara kendaraan bermotor dan alat berat, tentunya diperlukan adanya
ruang khusus bagi alat berat. Proses jual beli antara kendaraan bermotor dan alat berat tidak
berbeda secara esensi. Namun, pemisahan konteks alat berat dan kendaraan bermotor menjadi
urgensi demi terwujudnya kerapihan administrasi pemungutan BBNKB di daerah. Imbasnya,
pemda memiliki gambaran terkait aktivitas balik nama alat berat dan kendaraan motor di daerah.
Terkait eksistensi PAB, perlu ada harmonisasi nomenklatur terhadap BBNKB dan
BBNAB (Bea Balik Nama Alat Berat). Merujuk kesesuaian terhadap keputusan MK Nomor
15/PUU-XV/2017 yang memisahkan alat berat dari objek PKB, sehingga sudah seharusnya dalam
pasal terbaru ini mengatur tentang “BBNAB”. Jika ada objek pajak alat berat maka bea balik nama
atas kendaraan tersebutpun harus ada. Konsekuensi pemisahan antara kendaraan bermotor dan
alat berat adalah perlunya pemisahan nomenklatur terkait kedua entitas tersebut. Hal ini
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diperlukan untuk mempermudah administrasi perpajakan pada kendaraan bermotor dan alat
berat.

Tidak ada perubahan signifikan terkait pengaturan PBBKB. Mengingat telah ada
pemisahan nomenklatur dan terminologi antara alat berat dan kendaraan bermotor, diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur pajak ini untuk mengakomodir adanya nomenklatur alat
berat dalam uu ini. Pada akhirnya, pemisahan antara PBBKB dan PBBAB bertujuan untuk
kemudahan administrasi perpajakan.

Perubahan mekanisme PAP dan PAT dalam RUU ini merupakan kemajuan dalam
praktik pemungutannya. Metode perhitungan PAP ditetapkan lebih jelas sehingga daerah tidak
menetapkan cara penetapan Nilai Perolehan Air permukaan secara variatif. Namun, proses
penetapan nilai perolehan air (NPA) perlu dikaji kembali. Penetapan NPA oleh pemerintah provinsi
dinilai cukup lama dan berdampak pada proses pembayaran pajak oleh pelaku usaha. Selain itu,
perhitungan NPA berdasarkan 20% dari hasil kali pemakaian air tanah (dalam meter kubik) dan
nilai air berdasarkan kategori pemakai yang berlaku secara progresif berpotensi memberatkan
pengusaha.
Walaupun rincian NPA sudah ada, masih terkendala dalam proses implementasi di
lapangan untuk industri hulu migas. Jumlah pajak yang dibayarkan dihitung sebagai cost

recovery yang membebani aktivitas berusaha. Padahal kegiatan ekstraktifnya adalah memperoleh
minyak dan gas, bukan memperoleh air sebagai bahan baku. Dengan terbitnya Kepmen PUPR
No. 287.1/KPTS/M/2019, metode perhitungan melalui formula tersebut berpotensi untuk
menaikkan NPAP sehingga memberatkan industri. Temuan APKI menunjukkan bahwa NPAP akan
melonjak sebesar 499% dari Rp 1.000/m3 menjadi Rp 5.994/m3, meskipun status metode
perhitungan ini masih tertunda pemberlakuannya melalui Kepmen PUPR No. 287.1/KPTS/M/2019
tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor 12/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.
Pemegang perizinan berusaha dalam kawasan hutan, tidak tergolong dalam
pengecualian yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2). Hal ini berpotensi memberikan
ketidakpastian bagi industri kehutanan yang memanfaatkan air tanah di dalam kawasan hutan.
Berdasarkan Pasal 142 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,
maka pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dapat memanfaatkan material
berupa batuan, pasir, tanah gambut, serta air yang ada dalam areal kerja PBPH untuk
penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, PAT seharusnya
juga dikecualikan bagi pemegang perizinan berusaha dalam kawasan hutan
Sistem range masih dipertahankan sehingga Pemda memiliki opsi untuk menetapkan
tarif pajak dari 0% - 10%. Praktik di daerah pada umumnya menetapkan tarif maksimal dalam
penetapan tarif Pajak Air Permukaan. Tarif PAP dan PAT hendaknya ditetapkan melalui klasifikasi
tertentu, misalnya berdasarkan angka-angka koefisien faktor dari “Unsur Sumber Daya Air” di
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mana salah satunya adalah “Kelompok Pengguna”. Tanpa adanya klasifikasi tertentu, Perda
setempat biasanya akan langsung mengacu kepada tarif tertinggi yang ditetapkan.

Kendati tidak ada perubahan tarif, RUU ini memuat agenda perluasan basis pajak
rokok elektrik. Merujuk Pasal 33 ayat (2) RUU HKPD mengatur mengenai objek rokok yakni
meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan cukai rokok. Fakta
empiris menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL),
khususnya utuk cairan rokok elektrik (liquid vape) mengalami peningkatan. Dengan demikian,
pengenaan pajak rokok terhadap komoditas rokok elektrik dapat diterapkan sehingga berdampak
signifikan terhadap PAD dan mengontrol konsumerisme rokok elektrik yang berbahaya dari sisi
Kesehatan.
Akan tetapi, RUU ini belum mempertimbangkan peran daerah penghasil tembakau
dan daerah industri pengolahan tembakau yang berperan dalam mata rantai produksi
rokok. Dengan demikian, diperlukan suatu skema insentif berupa ketentuan tarif khusus bagi
daerah penghasil/industri tembakau, hal ini terkait kontribusinya dalam memberikan penerimaan
bagi negara. Kontribusi Cukai Hasil Tembakau terhadap penerimaan negara pada tahun 2020
adalah 9,7% dari keseluruhan penerimaan negara. Penerimaan yang besar ini tentunya
berdampak pula terhadap penerimaan Pajak sebesar 10% dari cukai rokok tersebut. Data dari
Lokadata menyebutkan bahwa Penerimaan negara dari cukai rokok dalam 10 tahun terakhir, ratarata tumbuh 11,8 persen setiap tahun, sementara penerimaan pajak tumbuh 9,7 persen.
Konsistensi nilai persentase pajak (sebesar 10%) yang tidak berubah merupakan langkah yang
patut diapresiasi, mengingat peningkatan yang terlalu besar pada pajak rokok ini berpotensi
mendistorsi penerimaan pemerintah pusat dari Cukai Hasil Tembakau.

Terkait PBB-P2, RUU HKPD belum menetapkan klasifikasi jenis tanah berdasarkan
fungsi dan luas secara substansi. Untuk jenis tanah dan bangunan yang memiliki fungsi
usaha sebaiknya diberikan insentif ataupun kebijakan yang menetapkan tarif lebih rendah
daripada tarif bangunan dengan fungsi pribadi. Pemberian insentif akan mendorong pertumbuhan
usaha dan semestinya ditetapkan dalam regulasi daerah yang panduannya dibuat oleh
pemerintah pusat. Pemerintah sebaiknya melakukan sinkronisasi antara zona nilai tanah dan
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk menjamin kepastian harga tanah di daerah.
Peningkatan harga properti perlu menjadi pertimbangan dalam meninjau penetapan
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Diperlukan ada penyesuaian atas
besaran NJOPTKP sehingga nilai NJOPTKP relevan dengan situasi terkini (harga properti yang
dipengaruhi inflasi). Mengutip Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, berikut daftar
batasan harga rumah subsidi 2021 yang terbagi dalam 5 lokasi: Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi) Rp 150.500.000; Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi): Rp 168.000.000. Melihat jumlah tersebut, maka perlu ditinjau kembali besaran NJOPTKP
mengingat penghuni rumah subsidi tidak seluruhnya berada pada kondisi ekonomi yang sejahtera
(terlebih di masa pandemi). Peningkatan tarif PBB-P2 dalam RUU HKPD (0,3% menjadi 0,5%)
berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif. Selain itu, harus ada pemisahan tarif untuk
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kepentingan usaha dengan tarif pribadi serta harus termuatnya kriteria rinci mengenai indikator
penetapan presentasi tarif.
Pengaturan PBB P2 dalam RUU ini belum sepenuhnya ramah terhadap diversitas
karakter

local.

Penentuan

perhitungan

tarif

PBB

untuk

bangunan

sebaiknya

mempertimbangkan karakteristik kondisi lokal dan komitmen pembangunan berkelanjutan. Fakta
di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha di Manokwari merasa bahwa selama ini
perhitungan kontruksi bangunan menggunakan acuan bangunan di Pulau Jawa. Tentunya hal ini
berbeda dengan konstruksi bangunan di tanah Papua, di mana rumah umumnya bangunan
setengah kayu dan semen. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kearifan lokal dalam
penentuan tarif PBB, melalui pemberian panduan kepada daerah terkait dengan diskresi sesuai
dengan kebutuhan daerah. Selain itu, perlu juga untuk memberikan kriteria khusus bagi
Bangunan Hijau sehingga memberikan motivasi insentif bagi pelaku usaha untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan.

Tarif BPHTB dalam RUU ini berpotensi membebani pelaku usaha karena karena tarif
tinggi dan NPOPTKP juga bermasalah pada tataran implementasi.. Penetapan NPOPTKP
minimal Rp 60 juta dirasakan terlalu rendah dan tidak konsisten dengan kebijakan KPR subsidi
Rp 150 juta – 160 juta. Pelaku usaha menilai bahwa penentuan NPOPTKP sebaiknya disamakan
atau mendekati nilai bantuan tersebut agar masyarakat yang tidak mampu lebih mudah
mendapatkan legalitas properti mereka. Praktik di daerah sesungguhnya lebih banyak mengambil
tarif maksimal dalam penetapan tarif Pajak BPHTB. Persentase BPHTB sebesar 5% dirasa
membebani pelaku usaha dengan beban kegiatan membangun sendiri sebesar 2% dan 10%
untuk kontraktor. Ini juga tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan
tarif 1% untuk subsidi rumah sedangkan untuk kategori selain rumah justru tarifnya lebih tinggi.
Penurunan tarif akan memperkuat ekosistem investasi daerah khususnya pada sektor
properti. Pelaku usaha menyarakan penurunan tarif dengan persentase 2,5% untuk BPHTB non
subsidi dan 1% untuk subsidi. Ketentuan yang sama juga terkonfirmasi pada PP No. 34/2016
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,
dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya bahwa
besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: a) 2,5%
untuk selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana; a) 1% untuk rumah sederhana dan
rumah susun sederhana; dan c) 0% untuk bangunan pemerintah dan bangunan untuk
kepentingan umum.

PBJT merupakan hasil integrasi dari 5 jenis pajak daerah dengan nomenklatur baru.
Lima jenis pajak tersebut meliputi pajak atas Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa
Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Integrasi ini merupakan simplifikasi yang
memudahkan dalam proses administrasi pajak daerah. Semangat integrasi tentunya menjadi
sinyal positif reformulasi pajak daerah terkait barang dan jasa tertentu. Harapannya, sinkronisasi
nomenklatur ini diikuti oleh sinkronisasi administrasi perpajakan sehingga tidak menimbulkan
hambatan pada proses kerja di daerah.
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Diksi Barang dan Jasa Tertentu berpotensi menimbulkan polemik di kalangan pelaku
usaha. Penggunaan diksi diserahkan dalam definisi Barang dan Jasa Tertentu sangat ambigu
dan dapat merugikan perusahaan, terutama jika penyerahan tidak mempunyai efek transaksi
ekonomis dan dilakukan masih dalam satu Badan Hukum sehingga perlu dihapus dalam definisi
tersebut. Bilamana diksi ini tetap digunakan, maka perlu ada penegasan konteks bahwa barang
dan jasa tertentu yang dimaksud dalam jenis pajak ini berkaitan dengan penyerahan yang
memiliki efek transaksi ekonomis.
Berikut adalah pembahasan terkait kebermasalahan pada beberapa jenis PBJTsebagai berikut:
•

Tenaga Listrik
PBJT

menyasar

seluruh

tenaga

listrik,

baik

yang

diperjualbelikan,

diserahterimakan, maupun yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. RUU HKPD
tidak membedakan mana tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan mana tenaga listrik
yang dihasilkan oleh Pemerintah. Bagi penghasil tenaga listrik dan kemudian listrik yang
dihasilkannya diserahkan kepada sister company (satu badan usaha), tenaga listrik
tersebut juga menjadi objek pajak PBJT
Pengenaan pajak terhadap tenaga listrik yang dihasilkan sendiri memberatkan
aktivitas berusaha. Pertama, keberadaan pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri
lahir dari keterbatasan negara dalam menyediakan sumber daya listrik kepada publik.
Kedua, pembangkit listrik sendiri lebih berperan sebagai faktor produksi daripada alat
penerangan. Ketiga, pengurusan izin pembangkit listrik sendiri sangat rumit karena tidak
hanya diurus di pemda, tetapi hingga ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Karena
itu, pengenaan PPJ atas pembangkit sendiri menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi bagi
perusahaan dan masyarakat.
Pengenaan pajak penerangan jalan khususnya untuk pembangkit listrik yang
dihasilkan sendiri oleh pelaku usaha tidak sejalan dengan logika sistem
desentralisasi. Dalam sistem ini, pajak selalu dikaitkan dengan urusan atau sub-urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pertanyaannya, apakah listrik merupakan
urusan pemerintah kabupaten/kota? Sesuai Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai
13 Desember 2021, PPJ tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan
dihasilkan sumber lain selain PLN. Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut, Pemda hanya
dapat memungut PPJ atas listrik yang dihasilkan PLN kepada masyarakat. Dengan
demikian, pemerintah daerah tidak bisa memungut pajak atas penggunaan listrik mandiri
karena dasar pemungutan yang menjadi acuan yuridis tidak memberikan peluang untuk
itu.
Pengaturan terkait PBJT Tenaga Listrik idealnya menyesuaikan putusan
Makhamah Konstitusi. Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 meminta adanya pembedaan
antara tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri dan dibangkitkan oleh sumber lain, dengan
listrik yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN). Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri (Pasal 52 ayat (2) huruf d), dikecualikan dari pengertian konsumsi barang dan jasa
tertentu yang merupakan objek PBJT (Pasal 50).Namun demikian Pada pasal 52 ayat (2)
huruf d tersebut terdapat frasa “kapasitas tertentu” yang tidak dijelaskan dalam bagian
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penjelasan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir karena tidak ada kepastian.
Harapannya, penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi terkait Tenaga Listrik yg
dihasilkan sendiri dan digunakan sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau perusahaan afiliasinya
di dalam satu kawasan industri yg terintegrasi tidak termasuk dalam Objek PBJT.
•

Tarif Pajak
Tarif pengenaan seragam 10% dinilai kurang tepat apalagi terhadap PBJT
tenaga listrik dan jasa parkir. Dimana tarif listrik atas industri, dan tarif atas listrik
yang diproduksi sendiri harus dibuat lebih rendah ketimbang tarif umum sebagai bentuk
insentif tambahan. Putusan MK terkait Pajak Penerangan Jalan mengamanatkan adanya
pemisahan antara listrik yang dihasilkan sendiri dan listrik konvensional. Imbasnya,
pemisahan tersebut diikuti oleh pembebasan pengenaan tarif bagi objek listrik yang
dihasilkan sendiri. Persoalan lain mengenai tarif ini adalah adanya fakta dimana pemda
menetapkan tarif pajak maksimal (10%) padahal tidak semua pelaku usaha perhotelan
memiliki kemampuan dan daya saing yang sama, perlu ada atensi khusus mengenai
penetapan tarif sesuai skala usaha perhotelan itu sendiri.
Tarif PBJT dalam RUU HKPD belum ramah terhadap berbagai skala usaha. Untuk
pelaku usaha restoran dan hotel, persoalan yang terjadi adalah tarif pajak yang dikenakan
kepada pelaku usaha kerap dipukul rata antara pelaku usaha skala kecil dan skala besar.
Perlu dilakukan pembedaan tarif sesuai dengan skala dan kapasitas usaha tersebut
sehingga kepatuhan pajak dapat terjamin daripada mengutamakan penerimaan pajak
yang akhirnya justru membebankan pelaku usaha dan mengganggu iklim investasi
daerah. Studi KPPOD (2018) menyebutkan bahwa generalisasi tarif memberatkan pelaku
restoran berskala usaha kecil. UU PDRD tidak mengenal klasifikasi usaha dalam penetapan
tarif. Kondisi ini membebani pelaku bisnis berskala UMKM. Perlu adanya klasifikasi
tertentu, sehingga Peraturan Daerah tidak langsung mengacu kepada tarif tertinggi yang
ditetapkan.

•

Jasa Kesenian dan Hiburan
Batas atas pajak hiburan untuk karaoke mengalami penurunan dari yang
semula 75% menjadi 40% (terjadi penurunan 35%). UU PDRD menerapkan
pemisahan antara hiburan biasa dengan hiburan “khusus” dimana Tarif Pajak Hiburan
ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Khusus untuk Hiburan
berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling
tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Akan tetapi, RUU HKPD melakukan
pemerataan konteks tarif dimana tarif atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab
malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh
persen).
Pemerataan tarif menjadi 40% menghilangkan semangat “sin tax” dalam
nomenklatur pajak ini. Menempatkan jasa karaoke dengan jasa kesenian rakyat pada
tarif yang sama berpotensi menimbulkan risiko sosial yang notabene selama ini dihindari
masyarakat. Semangat “sin tax” untuk mengontrol perilaku publik menjadi pudar dan
berlawanan dengan semangat masyarakat dalam aspek moralitas. Beranjak dari konteks
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tersebut, diperlukan adanya pemisahan tarif jenis hiburan berdasarkan potensi risiko yang
dihadapi sehingga tarif 40% ini tidak membebani pelaku hiburan rakyat dan tarif ini tidak
menyuburkan potensi penyimpangan sosial di daerah. Penetapan tarif perlu juga
memperhatikan karakteristik daerah, khususnya antara daerah pariwisata dengan daerah
sosio-kultural tertentu.

Pengaturan Pajak Reklame dalam RUU ini mengandung inkonsistensi terkait
penghapusan suara sebagai objek pajak reklame. Merujuk dari pengertian reklame dalam
RUU ini juga yakni Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Frasa “didengar” dalam
definisi diatas menunjukkan ada aktivitas pendengaran, maka sudah seharusnya reklame suara
tidak dihapuskan. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat penggunaan reklame suara berupa
iklan di radio. Berdasarkan hasil survei indikator sosial budaya Badan Pusat Statsitik (BSI),
masyarakat (usia 10 tahun ke atas) yang mendengarkan radio dalam seminggu terakhir hanya
13,31% pada 2018. Namun demikian, iklan radio masih dianggap efektif karena masih
digunakan oleh sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Mengalir dari konteks tersebut, maka
sebaiknya nomeklatur Reklame Suara tetap dipertahankan sebagai bagian dari Objek Pajak
Reklame.

Pengaturan Pajak MBLB dalam RUU HKPD mengalami perubahan skema dan
administrasi pada proses pemungutannya. Tarif Pajak MBLB dalam RUU ini mengalami
penurunan dikarenakan hadirnya opsen pajak MBLB. Jika pemda kabupaten/kota menetapkan
tarif Pajak MBLB sebesar 20% dalam Peraturan daerahnya, maka Pemda provinsi di wilayah yang
bersangkutan akan menerima Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dikalikan tarif

Pajak MBLB

kabupaten/kota (20%) atau sebesar 5%. Dengan demikian pengaturan ini tidak akan menambah
beban Wajib Pajak dari sebelumnya maksimum 25% dalam UU PDRD menjadi 25% (20%
kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi). melalui opsen Pajak MBLB dimaksudkan untuk
mendanai peran provinsi dalam menerbitkan dan mengawasi perizinan di bidang pertambangan
MBLB yang menjadi kewenangannya.

Penetapan tarif pajak sarang burung walet di Indonesia berpotensi tidak efektif
apabila dipaksakan untuk dijalankan. Studi kasus DDTC di Samarinda menunjukkan bahwa
sepanjang 2019, pajak sarang burung walet yang terkumpul hanya Rp50 juta. Padahal tahun
2018, volume ekspor sarang burung walet mencapai 5 ton atau senilai Rp58 miliar, sehingga
penerimaan pajak sarang burung walet seharusnya mencapai Rp5,8 miliar. Bahkan Pemkab
Katingan menetapkan tarif pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1 Juta per tahun kepada pelaku
usaha sarang burung walet untuk tiap sarang atau bangunan. Selain itu pada kasus Deli Serdang
(Sumatera Utara) dan Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), penerimaan jenis pajak ini tidak
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mendorong peningkatan PAD secara signifikan (hanya >0,1%). Fakta empiris ini menjadi
pertimbangan agar sebaiknya tarif Pajak Sarang Burung Walet diturunkan mengingat adanya
kecenderungan Pemda untuk menetapkan tarif pajak pada persentase tertinggi. Melihat realisasi
pada Kota Samarinda (0,86%) yang bisa jadi dialami oleh pemda lain, sebaiknya range tarif dalam
Pajak ini sebaiknya berkisar antara 1% s.d. 2% agar bisa meningkatkan kepatuhan membayar
pajak.

Selama ini, kepastian penyediaan publik dalam rezim UU 28/2009 tercapai melalui
skema earmarking pada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan
pajak rokok. Earmarking merupakan alokasi dana dari penerimaan pajak yang disisihkan untuk
pembiayaan program tertentu sebagaimana termaktub dalam UU 28/2009. Selama ini, sistem

earmarking menjadi instrumen fiskal yang mampu menjamin adanya pengalokasian pembiayaan
barang publik esensial di daerah. Ultimate goal Implementasi earmarking ialah menghadirkan
kebermanfaatan bagi masyarakat dan menjadi feedback atas pajak yang telah dibayarkan
masyarakat. Pengaturan ini tidak terlepas dari amanat desentralisasi fiskal yang mewajibkan
pemda untuk bisa membiayai pengeluaran yang menjadi urusannya.
Fakta problematiknya, earmarking pada pajak yang berkaitan dengan lingkungan
belum diberlakukan secara menyeluruh. Padahal, terdapat jenis pajak yang lain yang
relevan dengan sumber daya alam seperti pajak air permukaan, pajak tanah, dan pajak bahan
bakar kendaraan bermotor. Pengenaan pajak pada pemanfaatan sumber daya alam semestinya
tidak menjadi pundi “cuan” semata, namun wajib menghadirkan manfaat langsung dari pajak
yang dibayarkan. Apalagi, eksplorasi terhadap sumber daya air dilakukan secara terus menerus
namun tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Penerapan earmarking pada jenis pajak seperti pajak air permukaan, pajak air tanah,
dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan menghadirkan kepastian
pemeliharaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh eksplorasi sumber daya
alam secara berlebihan. Selama ini, pengendalian kerusakan lingkungan di daerah
mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup. Tentu, ketergantungan
pembiayaan daerah terhadap dana transfer akan menghambat upaya pencapaian kemandirian
fiskal, terlebih alokasi DAK yang terbatas menyebabkan upaya pengendalian kerusakan
lingkungan berjalan tidak optimal. Jaminan ketersediaan sumber dana dalam APBD akan
memastikan pembiayaan pengendalian kerusakan lingkungan dengan lebih baik tanpa dilanda
kekhawatiran akan dana yang terbatas.
Praktik baik penerapan earmarking Pajak Air Permukaan sesungguhnya telah
diinisiasi di level daerah. Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta melalui Pasal 75 Perda
3/2011 tentang Pajak Daerah. Aturan tersebut mengamanatkan adanya pengalokasian
sebesar 10 persen dari penerimaan pajak air permukaan untuk kegiatan konservasi dan
penghijauan. “Kick off” Pemda tentunya memberikan angin segar bahwa daerah sesungguhnya
bisa menerapkan prinsip earmarking apabila memiliki political will yang luhur terhadap upaya
perbaikan kualitas lingkungan daerah. Nampaknya, pemda perlu “dipaksa” untuk menghadirkan
kepastian pengelolaan lingkungan melalui internalisasi earmarking dalam RUU HKPD.
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Penyederhanaan pada retribusi jasa umum merupakan langkah maju yang
mendukung kemudahan berusaha selama tarif yang ditetapkan tidak memberatkan
pelaku usaha. Ketentuan terkait Retribusi Daerah didominasi oleh perubahan nomenklatur dan
penghapusan sejumlah jenis Retribusi. Langkah tersebut dipandang relevan mengingat terdapat
sejumlah jenis retribusi dengan realisasi penerimaan yang minim. Daya adaptif dalam pengaturan
retribusi ini tentu perlu memperhatikan sisi regulerend sehingga meminimalisir terjadinya
tindakan yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di daerah.
Penghapusan retribusi semestinya diimbangi dengan pengawasan yang akuntabel
sehingga tidak mengganggu keseimbangan lingkungan alam dan sosial. Jenis retribusi
pengolahan limbah cair dan retribusi tempat menjual minuman beralkohol turut menjadi objek
yang dihapus dalam RUU ini. Untuk mengurangi beban pencemaran dari limbah cair, maka
retribusi

atasnya

tetap

harus

diatur/ditarik

karena

ada

potensi

kerugian

yang

dihasilkan/ditimbulkan (lingkungan dan kesehatan). Penghapusan terkait retribusi tersebut
dikarenakan penjualan makanan/minuman sudah termuat di PBJT dan tempat penjualan minol
sudah masuk di PBB-P2, sehingga penghapusan atas retribusi tersebut dimaksudkan untuk
meminimalisasi pungutan retribusi berganda. Kritik terhadap keputusan ini bertumpu pada sejauh
mana pelaksanaan pengawasan bisnis minuman beralkohol nantinya dapat berjalan optimal. Perlu
adanya pengawasan yang ketat terkait pelaksanaan perizinan berusaha minuman beralkohol agar
tidak mengesampingkan prinsip moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.
Penghapusan dan penambahan retribusi merupakan upaya sinkronisasi dengan
regulasi/praktik yang sudah berjalan selama ini. Penghapusan Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan tindak lanjut atas kebijakan
yang menggratiskan pembuatan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan UU 24/2013 yang
sudah tidak memungut jasa tersebut. Penghapusan retribusi pemakaman juga dipandang sudah
tepat mengingat implementasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di
beberapa daerah belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat
kekurangan-kekurangan dan belum terlaksana sesuai dengan regulasi terkait. Penetapan retribusi
pengendalian lalu lintas merupakan upaya legitimasi terhadap pos retribusi tersebut, selama ini
retribusi pengendalian lalu lintas diatur dalam PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pengaturan evaluasi dan pengawasan Perda PDRD mengabaikan kewenangan
provinsi untuk melakukan evaluasi Perda dan Ranperda Kabupaten/Kota. Pada sisi
substansi, tidak ada perubahan secara redaksional dalam rancangan pasal ini dibandingkan
dengan UU Cipta Kerja. Menilik Pasal Peralihan dalam RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU ini
sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan yang timbul adalah
bagaimanakah nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD yang lahir sebagai turunan Pasal 114 UU Cika.
Pada hakikatnya, pengaturan terkait evaluasi Menteri atas ranperda dan perda PDRD bukan hal
baru. dari itu, evaluasi menteri atau gubernur atas ranperda tidak memberikan garansi bahwa
perda bebas dari masalah. Artinya, tools/metode evaluasi ranperda yang selama ini digunakan
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(jika ada), perlu dievaluasi kembali sehingga proses evaluasi sungguh-sungguh menciptakan
perda yang berkualitas atau bebas masalah.
Proses deliberasi stakeholder terkait perlu dijamin dalam pengaturan evaluasi dan
pengawasan produk hukum daerah. Pengalaman emipis menunjukkan bahwa proses
perancangan peraturan daerah sering kali tidak melibatkan stakeholder sehingga perda yang
ditetapkan tidak efektif pada tahapan implementasi, antara lain karena penolakan stakeholder
tertentu atau tidak mencerminkan kebutuhan daerah. Karena itu, RUU ini perlu menetapkan
klausul yang menjamin daerah melibatkan stakeholders dalam proses perancangan dan
penetapan perda.
Mekanisme evaluasi produk hukum daerah terkait PDRD perlu mengatur lebih lanjut
terkait ketetapan tenggat waktu pengawasan. RUU hanya memberlakukan sanksi terhadap
Pemerintah Daerah yang tidak mengindahkan hasil excecutive review, namun tidak ada
konsekuensi terhadap reviewer yang melakukan peninjauan Ranperda melebihi tenggat waktu
yang ditentukan. Asas fiktif positif perlu ditegaskan dalam RUU ini, dimana ketika Menkeu dan
Mendagri terlambat melakukan reviu, maka Ranperda dengan sendirinya boleh disahkan oleh
pemerintah daerah.
Idealnya proses evaluasi perda mampu memberikan kepastian dari sisi metode dan
pemanfaatan platform digital. Ketentuan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut (dalam UU)
terkait kewajiban penggunaan metode/mekanisme yang menjamin evaluasi ranperda yang
berkualitas sekaligus menjadi standar daerah dalam mendesain peraturan daerah. Meski tata cara
penerapan standar tersebut kelak diatur dalam peraturan turunan, namun norma yang menjamin
penggunaan metode (yang terstandardisasi) sehingga harus diatur dalam RUU HKPD. Selain itu,
mekanisme ini perlu mengatur lebih lanjut terkait pemanfaatan platform yang memudahkan
daerah dalam menyerahkan perda ke menteri. Misalnya, pengunaan instrumen online sehingga
pusat bisa melakukan control by system seluruh jadwal penyerahan perda seluruh daerah.

Gambar 3. Usulan KPPOD Terhadap Alur Evaluasi Ranperda dan Perda PDRD di Kabupaten/Kota
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Nafas pembaruan dalam RUU HKPD turut menyasar agenda pelaksanaan administrasi
perpajakan daerah. Pengaturan sejumlah tatanan menjadi gerbang menuju reformasi
perpajakan yang selama ini menjadi idaman publik. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah
potensi implikasi yang perlu diperhatikan sebagai catatan menjelang pemberlakuan RUU ini.
a. Self Assesment
RUU ini menetapkan sistem self assesment dalam pembayaran pajak sebagaimana
termaktub dalam Pasal 5 ayat (2). Kelemahan dari self assessment system ialah masih
minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya. Sehingga
implementasi ayat ini perlu diperkuat dengan pelaksanaan pada tataran teknis di daerah dengan
kondisi dan kapabilitas yang bervariasi.
Dalam kasus Pajak Restoran misalnya, Pemda perlu menertibkan administrasi
pembayaran pajak restoran. Sistem pembayaran yang bersifat self-assesment membuka
ruang bagi praktik kotor yang dilakukan pelaku usaha. Pemda perlu menyiapkan sistem
pembayaran terintegrasi antara restoran dan kas daerah. Persoalannya adalah restoran-restoran
tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menyediakan atau menunjang sistem tersebut.
Pemda juga mengalami keterbatasan tenaga pemeriksa yang memiliki kualifikasi kompetensi yang
relevan dalam melakukan pengawasan.
Pengaturan dalam Pasal 5 perlu diapresiasi mengingat pada tataran UU 28/2009 ini
tidak termuat, hanya termuat pada peraturan turunan terkait. Dokumen yang digunakan
sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Hal ini
merupakan suatu kemajuan diatur ke dalam UU sebagai acuan penarikan pajak. Perihal
administrasi pungutannya/penarikannya, sudah semestinya dilakukan berbasis digitalisasi
(online) dan dikukuhkan di dalam UU.

b. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi
Mekanisme pemberian insentif fiskal oleh kepala daerah sudah sesuai dengan
kewenangan kepala daerah. Perlu diperhatikan adalah sejauh mana kewenangan kepala
daerah dapat digunakan dalam proses pemberian insentif fiskal ini. KPPOD memberikan catatan
atas perlunya suatu prasyarat yang menjamin dukungan pelaku usaha terhadap prinsip
keberlanjutan. Perlu diatur secara jelas terkait mekanisme pengajuan insentif fiskal oleh pelaku
usaha kepada Pemerintah Daerah agar terdapat transparansi dari sisi proses, waktu, dan biaya.
KPPOD mengusulkan skema pengaturan alur pengajuan insentif fiskal yang termanifestasikan
dalam gambar 4.
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Gambar 4. Usulan KPPOD Terhadap Alur Pengajuan Insentif Fiskal
c. Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Ketentuan terkait kerahasiaan data wajib pajak merupakan inovasi regulasi yang
relevan dengan kondisi masa kini. Kerahasiaan Pajak akan berkaitan dengan tax amnesty
sebagai bentuk rekonsiliasi pajak atas persoalan kelalaian pembayaran pajak. Dengan adanya
kerahasiaan ini wajib pajak akan merasa aman tentang data dan informasi yang dimilikinya
dikarenankan pihak pelaksana tax amnesty dilarang memberikan data dan informasi dalam
bentuk apapun. Perlu ada penegakan aturan ini pada tataran implementasi agar aturan ini
berjalan dengan efektif. Selain itu, eksistensi klausul pengecualian dalam RUU ini diharpkan tetap
memperhatikan asas kerahasiaan pada aras implementasi. Demikian halnya dengan akses data
wajib pajak tatkala dilakukan penyidikan, izin tertulis sebagaimana diatura dalam Pasal 103 ayat
(4) perlu disertai dengan lampiran yang menyatakan urgensi atas akses informasi tersebut agar
asas kerahasiaan dalam proses ini tetap terjaga.

Restrukturisasi konsep PDRD dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan sumber
keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Perubahan konseptual dan regualsi PDRD
sejak masa lalu belum mereduksi persoalan ketergantungan fiskal daerah. Faktanya, terdapat
Sebagian besar daerah yang memiliki total PAD yang rendah. Kondisi ini menyebabkan hadirnya
ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Padahal, intensi reformasi
kebijakan fiskal sejak dahulu tidak berubah: mereduksi ketergantungan fiskal daerah.
Pengaturan tarif dan mekanisme perpajakan diharapkan sejalan dengan upaya
penguatan daya saing dan pembenahan ekosistem investasi di daerah. Sejumlah
pengaturan yang menghadirkan potensi high cost economy perlu ditinjau secara substansi hingga
potensi implikasinya. Pembedaan tarif antara pelaku usaha dan pribadi menjadi agenda penting
menuju penguatan daya saing daerah mengingat pajak selama ini dijadikan kambing hitam atas
lemahnya daya saing daerah. Kemudian, penguatan daya saing membutuhkan konsistensi
penerimaan, sehingga urgensi penguatan kepatuhan publik menjadi agenda penting. Fungsi
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pajak sebagai regulerend perlu ditegaskan kembali agar tercipta keharmonisan dengan fungsi

budgeter pajak daerah.
Praktik pemungutan retribusi daerah dalam RUU ini menghadirkan semangat
perubahan dan simplifikasi secara substansi. Catatan kritis atas sejumlah pengaturan
retribusi dalam RUU ini adalah perlunya pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari
kebocoran potensi pendapatan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu
memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan
dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulerend
guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.
Momentum RUU HKPD semestinya menjadi ruang bagi penguatan sistem evaluasi dan
pengawasan Perda PDRD. Pengaturan ulang terkait evaluasi ini perlu membuka ruang jaminan
bagi deliberasi masukan stakeholder sesuai dengan amanat UU No. 12 tahun 2011. Proses
evaluasi hendaknya dapat dilakukan secara transparan sehingga aspek digitalisasi perlu
dihidupkan sebagai infrastruktur monitoring pada aras implementasi. Pemberlakuan fiktif positif
menjadi agenda yang perlu diperhatikan agar proses evaluasi tidak hanya menekan Pemda,
namun memberikan daya tekan dan daya paksa yang sama bagi pemerintah pusat agar proses
evaluasi berjalan sesuai aturan dan meminimalisir ruang politisasi Perda.
Digitalisasi menjadi agenda mendesak dalam pembenahan ketentuan administrasi
perpajakan daerah. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman membawa kita pada pintu
gerbang digitalisasi sebagai sarana untuk menghadirkan kemudahan dalam berbagai urusan.
Digitalisasi perpajakan daerah pada tataran pemungutan hingga pelaporan menjadi prioritas demi
meningkatkan penerimaan PDRD. Pandemi COVID-19 menjadi alasan yang sangat jelas bagi
pemerintah untuk menjamin agenda digitalisasi PDRD di masa mendatang.
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DAFTAR ISIAN MASALAH
RUU HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Final Harmonisasi (03.05.21)
Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

RUU HKPD
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah
suatu sistem penyelenggaraan keuangan
yang mengatur hak dan kewajiban
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah yang dilaksanakan
secara adil, transparan, akuntabel dan
selaras berdasarkan undangundang.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya
disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Judul “Hubungan Keuangan Pusat
Daerah” tidak menggambarkan konteks
dan
logika
desentralisasi fiskal.
Penggunaan judul ini lebih identik
dengan Transfer Daerah daripada
Pajak dan Retribusi Daerah. Secara
garis besar judul RUU ini perlu diganti,
misalnya RUU Pengelolaan Keuangan
Daerah.

3.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan Negara.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pemerintah pusat..

Dalam RUU HKPD jelas bahwa menteri
yang
dimaksud
adalah
menteri
keuangan.

3.
Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan
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Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pemerintah daerah..

Usulan

PERUBAHAN AYAT
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
suatu
sistem
penyelenggaraan
keuangan yang mengatur hak dan
kewajiban keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan secara adil, transparan,
akuntabel dan selaras berdasarkan
undang-undang.
TETAP
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan
pemerintahan
negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil
Presiden
dan
menteri
sebagaimana
dimaksud
dalam
UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
TETAP
3. Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang keuangan
Negara.
TETAP
4. Pemerintah Daerah adalah kepala
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin

Pasal RUU HKPD

5.
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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal Eksisting

Analisis

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur,
bupati, atau walikota, dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas
lingkup
pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
yang
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait DPRD..

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut
Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya
disebut
Daerah,
adalah
kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai
batas batas wilayah yang berwenang
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait daerah otonom.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh
kementerian
negara
dan

Terminologi
urusan
pemerintahan
dalam ayat ini menempatkan pemda
sebagai bawahan langsung Presiden,
padahal jelas dalam konsep otonomi
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Usulan

TETAP
5.
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.
TETAP
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
TETAP
7. Daerah Otonom yang selanjutnya
disebut
Daerah
adalah
kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
PERUBAHAN AYAT
8.
Urusan
Pemerintahan
adalah
kekuasaan pemerintahan yang menjadi

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi
Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah
kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi
Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah
kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya
disebut Perda atau yang disebut dengan
nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD
provinsi
dan/atau
daerah
kabupaten/kota
dengan
persetujuan
bersama Kepala Daerah.

19. Peraturan Kepala Daerah yang
selanjutnya
disebut
Perkada
adalah
peraturan
gubernur
dan
peraturan
bupati/wali kota.

9. Peraturan Kepala Daerah adalah
Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan
Bupati/Walikota.

20. Pendapatan Asli Daerah yang
selanjutnya
disingkat
PAD,
adalah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

-

Analisis

Usulan

daerah terdapat kewenangan yang
telah dibagi antara Pusat dan Daerah.
Keberadaan ayat ini perlu ditinjau ulang
mengingat konsep relasi antara pusat
dan daerah telah dibatasi dalam
kewenangan absolut dan konkuren
sesuai
UU
23/2014
tentang
Pemerintahan Daerah.

kewenangantPemerintahan
Daerah
untuk
melindungi,
melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Disisi lain, pada pasal 18 ayat (2) UUD
1945 menyatakan bahwa Pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota berhak mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas perbantuan.”
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait kepala daerah.

Merujuk definisi dari UU 11 Tahun 2012
tentang
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
bahwasannya
Peraturan Daerah adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi/dan atau
kabupaten/kota
dengan persetujuan bersama kepala
daerah.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait peraturan kepala daerah.

Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal
285 ayat 1 bahwa Pendapatan Asli
Daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih yang diperoleh dari
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TETAP
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi
Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah
kabupaten atau wali kota bagi Daerah
kota.
PERUBAHAN AYAT
8. Peraturan Daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD
provinsi
dan/atau
daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.

TETAP
19. Peraturan Kepala Daerah yang
selanjutnya disebut Perkada adalah
peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.
TETAP
20. Pendapatan Asli Daerah yang
selanjutnya disingkat PAD, adalah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

daerah yang sah, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Analisis

Usulan

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Peengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pajak daerah.

pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
TETAP

21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
Pajak 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.

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya
disebut Pajak, 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.

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya
disebut Retribusi 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.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut Retribusi, 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.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait retribusi daerah.

23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang dapat dikenakan Pajak.

44. Subjek Pajak adalah orang pribadi
atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait subjek pajak.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait wajib pajak.

24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan,
meliputi
pembayar
pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan daerah.

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi
atau badan yang menurut peraturan
perundangundangan
diwajibkan
untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi,
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Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait retribusi.

21. Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut Pajak 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
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
TETAP
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya
disebut Retribusi 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.
TETAP
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
TETAP
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
TETAP
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi
atau badan yang menurut peraturan
perundangundangan diwajibkan untuk

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

26. Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), BUMD, atau Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes), dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau
modal
yang
merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
yang
meliputi
perseroan
terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi,
koperasi,
dana
pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait badan.

27. Pajak Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas
kepemilikan
dan/atau
penguasaan
kendaraan bermotor.

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah
pajak
atas
kepemilikan
dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait PKB.

28. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah
pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait BBNKB.

Merujuk
kesesuaian
terhadap
keputusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017
yang memisahkan alat berat dari objek
PKB, sehingga sudah seharusnya
dalam ayat ini menyertakan frasa “alat
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Usulan
melakukan
pembayaran
retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.
TETAP
26. Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), BUMD, atau Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan,
yayasan,
organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
TETAP
27. Pajak Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat PKB adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.
TETAP
28. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
yang selanjutnya disingkat BBNKB
adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.
TAMBAHAN AYAT
28. Bea Balik Nama Alat Berat yang
selanjutnya disingkat BBNAB adalah
pajak atas penyerahan hak milik alat

Pasal RUU HKPD

29. Kendaraan Bermotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat
atau kendaraan yang dioperasikan di air
yang digerakkan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

30. Pajak Alat Berat yang selanjutnya
disingkat
PAB
adalah
pajak
atas
kepemilikan dan/atau penguasaan alat
berat.

Pasal Eksisting

13. Kendaraan Bermotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat,
dan digerakkan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar
yang
dalam
operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat
secara
permanen
serta
kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.
-

31. Alat Berat adalah alat yang
diciptakan/didesain
untuk
dapat
melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan
proses konstruksi yang sifatnya berat bila
dikerjakan oleh tenaga manusia.

-

32. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 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.

37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan 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.

Analisis

Usulan

berat”. Jika ada objek pajak alat berat
maka bea balik nama atas kendaraan
tersebutpun harus ada sebagai bagian
dari transaksi perubahan kepemilikan
alat berat sebagaimana mestinya.
Sudah sesuai keputusan MK Nomor
15/PUU-XV/2017 yang memisahkan
alat berat dari objek PKB.

berat sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar,
hibah,
warisan,
atau
pemasukan ke dalam badan usaha.
TETAP

Pada tataran teknis nantinya, alat berat
perlu dipisahkan antara alat berat yang
hanya di lokasi dan alat berat yang
melintas jalan. Hal tersebut terkait
dampaknya terhadap kerusakan jalan
dan lingkungan.

TETAP

29. Kendaraan Bermotor adalah semua
kendaraan
beroda
beserta
gandengannya yang digunakan di semua
jenis jalan darat atau kendaraan yang
dioperasikan di air yang digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan.

30. Pajak Alat Berat yang selanjutnya
disingkat PAB adalah pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan alat
berat.
TETAP

30

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait PBB-P2

31. Alat Berat adalah alat yang
diciptakan/didesain
untuk
dapat
melaksanakan
salah
satu
fungsi/kegiatan proses konstruksi yang
sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga
manusia.
TETAP
32. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

33. Bumi adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman.

38. Bumi adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah kabupaten/kota.

Terdapat perubahan terminologi dalam
ayat
ini
dimana
laut
wilayah
dihilangkan. Padahal dalam naskah
akademik masih menggunakan definisi
yang sama terkait definisi bumi
tersebut. Perubahan terminologi ini
berdampak pada tidak dipungutnya
PBB-P2 untuk Kawasan yang berada di
laut wilayah kabupaten/kota (resort, dll).

PERUBAHAN AYAT

34. Bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas
permukaan Bumi dan di bawah permukaan
Bumi.

39. Bangunan adalah konstruksi teknik
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman
dan/atau laut.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait bangunan.

TETAP

35. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti.

40. Nilai Jual Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait nilai objek pajak.

36. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait BPHTB.

37. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya
hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan
adalah
perbuatan
atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait perolehan atas tanah dan
bangunan.

38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah hak atas tanah, termasuk hak

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah hak atas tanah, termasuk hak

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
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33. Bumi adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah kabupaten/kota.

34. Bangunan adalah konstruksi teknik
yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.
TETAP
35. Nilai Jual Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat NJOP, adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.
TETAP
36. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
TETAP
37. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang pertanahan dan
bangunan.

pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan
bangunan.

mempertegas definisi sebelumnya
terkait ha katas tanah dan bangunan.

39. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah
pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor dan alat berat.

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.

40. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat BBKB adalah semua
jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunakan untuk kendaraan bermotor dan
alat berat.

16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
adalah semua jenis bahan bakar cair atau
gas yang digunakan untuk kendaraan
bermotor.

Sudah sesuai keputusan MK Nomor
15/PUU-XV/2017 yang memisahkan
alat berat dari objek PKB sehingga
relevan PBBKB memasukkan frasa alat
berat. Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.

38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan
dan bangunan
PERUBAHAN AYAT

41. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang
selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak
yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

23. Restoran adalah fasilitas penyedia
makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak
suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Pasal ini merupakan nomenklatur pajak
baru dalam RUU ini, ini merupakan
hasil integrasi dari 5 jenis pajak yang
sebelumnya terpisah, digabungkan ke
dalam 1 jenis pajak yaitu PBJT.
Restoran,
hotel,
hiburan,
makanan/minuman, dan tenaga listrik
masuk kedalam kategori barang dan
jasa yang diserahkan ke konsumen
akhir sehingga tepat dimasukkan ke
dalam PBJT.
Penggunaan kata ‘dikonsumsi’ sangat
ambigu
dan
dapat
merugikan
perusahaan, terutama jika konsumsi
sendiri dari penghasil PBJT (tenaga
listrik) atau konsumsi oleh Grup
Perusahaan yang terintegrasi.
Sesuai dengan amanat dari Putusan
MK No. 80/PUU-XV/2017 pada Bagian
Pertimbangan Poin 3. memerintahkan
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39. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
dan
Alat
Berat
yang
selanjutnya disingkat PBBKBAB adalah
pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor dan alat berat.
PERUBAHA AYAT
40. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dan Alat Berat yang selanjutnya disingkat
BBKBAB adalah semua jenis bahan
bakar cair atau gas yang digunakan
untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
PERUBAHAN AYAT
41. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang
selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak
yang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas pembelian barang dan/atau jasa
tertentu.

Pasal RUU HKPD

42. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang
dan jasa tertentu yang dijual dan/atau
diserahkan kepada konsumen akhir.

Pasal Eksisting

Analisis

25. Hiburan adalah semua jenis tontonan,
pertunjukan,
permainan,
dan/atau
keramaian
yang
dinikmati
dengan
dipungut bayaran.

agar pembentuk UU untuk membuat
UU pengganti yang mengatur tentang
penggunaan tenaga listrik untuk
penerangan jalan. Namun dalam HKPD
ini sudah berbeda substansi nya bukan
lagi terkait pengenaan pajak atas
penggunaan tenaga listrik untuk
kebutuhan penerangan jalan, akan
tetapi mengatur tentang konsumsi dan
penyerahan.
Penggunaan kata ‘diserahkan’ sangat
ambigu
dan
dapat
merugikan
perusahaan, terutama jika penyerahan
tidak mempunyai efek transaksi
ekonomis dan dilakukan masih dalam
satu Badan Hukum.
Penggunaan kata ‘diserahkan’ sangat
ambigu
dan
dapat
merugikan
perusahaan, terutama jika penyerahan
tidak mempunyai efek transaksi
ekonomis dan dilakukan masih dalam
satu Badan Hukum.

-

43. Makanan dan/atau Minuman adalah
makanan
dan/atau
minuman
yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung
atau melalui pesanan, oleh Restoran.

44. Restoran adalah fasilitas penyediaan
layanan makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran.

23. Restoran adalah fasilitas penyedia
makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering.

45. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk
energi
sekunder
yang
dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk
segala macam keperluan.

Terdapat perluasan definisi restoran
dan tidak dibatasi lagi seperti UU
existing. Hal ini diperlukan mengingat
telah ada perubahan model bisnis
terkait eksistensi bisnis kuliner di
Indonesia.
Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017
meminta adanya pembedaan antara
tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri
dan dibangkitkan oleh sumber lain,
dengan listrik yang dihasilkan oleh
pemerintah (PT PLN).
Definisi ini belum merujuk pada
Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017
tersebut, karena masih sangat umum,
sehingga diperlukan penjelasan lebih
lanjut mengenai definisi Tenaga Listrik
yang menjadi objek PBJT.
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PERUBAHAN AYAT
42. Barang dan Jasa Tertentu adalah
barang dan jasa tertentu yang dijual
kepada konsumen akhir.
PERUBAHAN AYAT
43. Makanan dan/atau Minuman adalah
makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual, baik secara langsung
maupun tidak langsung atau melalui
pesanan, oleh Restoran.
TETAP
44. Restoran adalah fasilitas penyediaan
layanan makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran.
PERUBAHAN AYAT
45. Tenaga listrik adalah suatu bentuk
energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk
segala macam keperluan, tetapi tidak
meliputi listrik yang dipakai untuk
komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pasal RUU HKPD

46. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan
akomodasi yang dapat dilengkapi dengan
jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

47. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan
jalan
dan/atau
pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan
di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha.

48. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa
penyediaan atau penyelenggaraan semua
jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

49. Pajak Reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame.

50. Reklame adalah benda, alat, perbuatan,
atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan,
menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik

Pasal Eksisting

Analisis

21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak
suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

25. Hiburan adalah semua jenis tontonan,
pertunjukan,
permainan,
dan/atau
keramaian
yang
dinikmati
dengan
dipungut bayaran.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
adalah semua jenis bahan bakar cair atau
gas yang digunakan untuk kendaraan
bermotor.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame.

27. Reklame adalah benda, alat,
perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial
memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau
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Perlu penjelasan apa yang dimaksud
dengan listrik yang dipakai untuk
komunikasi, elektronika atau isyarat.
Hal ini perlu dimasukan dalam hal- hal
yang dikecualikan (pasal 52 ayat 2)
Kehadiran ayat baru ini untuk
memperjelas konteks jasa perhotelan
dalam RUU ini

Kehadiran ayat baru ini untuk
memperjelas konteks jasa parkir dalam
RUU ini

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait jasa kesenian dan hiburan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pajak reklame.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait reklame.

Usulan

TETAP
46. Jasa Perhotelan adalah jasa
penyediaan akomodasi yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan
makan dan minum, kegiatan hiburan
dan/atau fasilitas lainnya.
TETAP
47. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan
atau penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan
kendaraan
untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha.
TETAP
48. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah
jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan,
ketangkasan,
rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmati.

TETAP
49. Pajak Reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame.
TETAP
50. Reklame adalah benda, alat,
perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum.

untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan, yang
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/atau dinikmati oleh umum.

51. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya
disingkat
PAP
adalah
pajak
atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.

17. Pajak Air Permukaan adalah pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permukaan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait PAP.

52. Air Permukaan adalah semua air yang
terdapat pada permukaan tanah.

18. Air Permukaan adalah semua air yang
terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada di laut
maupun di darat.

Tidak
ada
perubahan
dengan
pertimbangan bahwa sumber air yang
terdapat pada permukaan tanah bisa
dikategorikan sebagai sumber daya
yang terbatas, berbeda dengan
pemanfaatan air laut.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pajak rokok.

53. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai
rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Analisis

19. Pajak Rokok adalah pungutan atas
cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

54. Pajak Air Tanah yang selanjutnya
disingkat
PAT
adalah
pajak
atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait PAT.

55. Air Tanah adalah air yang terdapat
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait air tanah.

56. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari
sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

29. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau
permukaan
bumi
untuk
dimanfaatkan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pajak MBLB.
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komersial
memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau
untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan, yang
dapat
dilihat,
dibaca,
didengar,
dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.
TETAP
51. Pajak Air Permukaan yang
selanjutnya disingkat PAP adalah pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permukaan.
TETAP
52. Air Permukaan adalah semua air
yang terdapat pada permukaan tanah.

TETAP
53. Pajak Rokok adalah pungutan atas
cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.
TETAP
54. Pajak Air Tanah yang selanjutnya
disingkat PAT adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
TETAP
55. Air Tanah adalah air yang terdapat
dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.
TETAP
56. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
dan/atau
permukaan
dimanfaatkan.

57. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud
di
dalam
peraturan
perundangundangan di bidang mineral dan
batubara.

30. Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana
dimaksud
di
dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batubara.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait MBLB.

58. Pajak Sarang Burung Walet adalah
pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah
pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait pajak sarang burung wallet.

59. Burung Walet adalah satwa yang
termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.

36. Burung Walet adalah satwa yang
termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait burung walet.

60. Opsen adalah pungutan tambahan pajak
menurut persentase tertentu.

-

Opsen merupakan tambahan atas jenis
pajak. Perlu diperjelas mengenai
definisi dari opsen pajak itu sendiri agar
pengertiannya jelas apakah berupa
tambahan pungutan (beban berada
diwajib pajak) atau tidak berupa
tambahan pungutan.

61. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen PKB adalah
Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota
atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Namun di sisi lain, keberadaan opsen
dalam pajak kabupaten/kota sebagai
pungutan
tambahan
berpotensi
mendistorsi perekonomian daerah
mengingat akan ada tambahan biaya
yang harus dibayarkan wajib pajak.
Upaya pemerintah untuk mendongkrak
pendapatan daerah semestinya tidak
serta merta membebani dunia usaha.
Pemberlakuan opsen pajak dalam RUU
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bumi

untuk

TETAP
57. Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundangundangan di bidang
mineral dan batubara.
TETAP
58. Pajak Sarang Burung Walet adalah
pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.
TETAP
59. Burung Walet adalah satwa yang
termasuk
marga
collocalia,
yaitu
collocalia fuchliap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta,
dan collocalia linchi.
OPSI 1
TETAP
60. Opsen adalah pungutan tambahan
pajak menurut persentase tertentu.
OPSI 2 DIHAPUS
OPSI 1
TETAP
61. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
yang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok Pajak
Kendaraan Bermotor sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Pasal RUU HKPD

62. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen
BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang selanjutnya disebut opsen
Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan
oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal Eksisting

Analisis
ini semestinya mempertimbangkan
kemampuan pemerintah daerah untuk
memungut pajak, administrasi pajak
pusat terkait kedudukan/domisili yang
dikaitkan
dengan
kewenangan
pemerintah daerah, serta potensi
kehilangan pendapatan di tingkat pusat.

-

Model Leviathan menyebutkan bahwa
pengenaanan tarif pajak yang lebih
tinggi tidak selamanya menghasilkan
total penerimaan yang optimum.
Penerimaan daerah pada dasarnya
bergantung pada respons wajib pajak.
Model Leviathan semestinya menjadi
konsideran bagi pemda dalam upaya
menggali sumber-sumber fiskal yang
berasal dari pajak daerah. Sumber
fiskal tersebut semestinya tidak selalu
berorientasi pada pengenaan tarif yang
lebih tinggi untuk mencapai total
penerimaan yang optimum. Studi
OECD (2009) menunjukan bahwa
tingginya beban pajak akan mengurangi
pertumbuhan iklim usaha.

-

Usulan

OPSI 2 DIHAPUS
OPSI 1
TETAP
62. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh kabupaten/kota atas
pokok Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
OPSI 2 DIHAPUS
OPSI 1
TETAP
63. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang selanjutnya disebut
opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang
dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
OPSI 2 DIHAPUS

64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

47. Tahun Pajak adalah jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.
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Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait tahun pajak.

TETAP
64. Tahun Pajak adalah jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

66. Jasa Umum adalah jasa yang
disediakan
atau
diberikan
oleh
Pemerintah
Daerah
untuk
tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait jasa umum.

66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang
dapat bersifat mencari keuntungan karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

67. Jasa Usaha adalah jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan
menganut
prinsip
prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait jasa usaha.

67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan
yang
dimaksudkan
untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan
pengawasan
atas
kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait perizinan tertentu.

BAB II PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Pajak
Paragraf 1 Jenis Pajak
Pasal 4
(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah
provinsi terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c.
PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan
g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 2
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
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Merujuk
kesesuaian
terhadap
keputusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017
yang memisahkan alat berat dari objek
PKB, sehingga sudah seharusnya
dalam ayat ini menyertakan frasa
“BBNAB”. Jika ada objek pajak alat
berat maka bea balik nama atas
kendaraan tersebutpun harus ada.

Usulan
TETAP
65. Jasa Umum adalah jasa yang
disediakan
atau
diberikan
oleh
Pemerintah
Daerah
untuk
tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.
TETAP
66. Jasa Usaha adalah jasa yang
disediakan
atau
diberikan
oleh
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat
mencari keuntungan karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.
TETAP
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

OPSI 1
PERUBAHAN AYAT
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea
Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor;

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

Opsen pajak MBLB merupakan c. Bea Balik Nama Alat Berat
tambahan atas jenis pajak provinsi.
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Perlu diperjelas mengenai definisi dari
Bermotor;
opsen
pajak
itu
sendiri
agar e. Pajak Air Permukaan; dan
pengertiannya jelas apakah berupa
Pajak Rokok.
tambahan pungutan (beban berada f. Opsen Pajak MBLB
diwajib pajak) atau tidak berupa
tambahan pungutan.
OPSI 2
OPSEN MBLB DIHAPUS
(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b.
BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT;
f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung
Walet; dan h. Opsen PKB, dan Opsen
BBNKB.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Opsen pajak PKB dan BBNKB
merupakan tambahan atas jenis pajak
kab/kota. Perlu diperjelas mengenai
definisi dari opsen pajak itu sendiri agar
pengertiannya jelas apakah berupa
tambahan pungutan (beban berada
diwajib pajak) atau tidak berupa
tambahan pungutan.
Nomenklatur pajak baru dalam RUU
merupakan hasil integrasi dari 5 jenis
pajak yang sebelumnya terpisah,
digabungkan ke dalam 1 jenis pajak
yaitu PBJT. Restoran, hotel, hiburan,
makanan/minuman, dan tenaga listrik
masuk kedalam kategori barang dan
jasa yang diserahkan ke konsumen
akhir sehingga tepat dimasukkan ke
dalam PBJT.
Namun di sisi lain, keberadaan opsen
dalam pajak kabupaten/kota sebagai
pungutan
tambahan
berpotensi
mendistorsi perekonomian daerah
mengingat akan ada tambahan biaya
yang harus dibayarkan wajib pajak.
Upaya pemerintah untuk mendongkrak
pendapatan daerah semestinya tidak
serta merta membebani dunia usaha.
Pemberlakuan opsen pajak dalam RUU
ini semestinya mempertimbangkan
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OPSI 1
PERUBAHAN AYAT
(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b.
BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e.
PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang
Burung Walet; dan h. Opsen PKB, Opsen
BBNKB, dan opsen BBNAB.
OPSI 2
OPSEN PKB, OPSEN BBNKB, dan
OPSEN BBNAB DIHAPUS

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

kemampuan pemerintah daerah untuk
memungut pajak, administrasi pajak
pusat terkait kedudukan/domisili yang
dikaitkan
dengan
kewenangan
pemerintah daerah, serta potensi
kehilangan pendapatan di tingkat pusat.

(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang
setingkat dengan Daerah provinsi tetapi
tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota
otonom.

Pasal 5
(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a,
huruf d, huruf e, dan huruf h merupakan jenis

(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan daerah provinsi, tetapi tidak
terbagi dalam daerah kabupaten/kota
otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut
merupakan gabungan dari Pajak untuk
daerah provinsi dan Pajak untuk daerah
kabupaten/kota.

-

Model Leviathan menyebutkan bahwa
pengenaanan tarif pajak yang lebih
tinggi tidak selamanya menghasilkan
total penerimaan yang optimum.
Penerimaan daerah pada dasarnya
bergantung pada respons wajib pajak.
Model Leviathan semestinya menjadi
konsideran bagi pemda dalam upaya
menggali sumber-sumber fiskal yang
berasal dari pajak daerah. Sumber
fiskal tersebut semestinya tidak selalu
berorientasi pada pengenaan tarif yang
lebih tinggi untuk mencapai total
penerimaan yang optimum. Studi
OECD (2009) menunjukan bahwa
tingginya beban pajak akan mengurangi
pertumbuhan iklim usaha.
Hal ini memberikan kepastian bagi
Provinsi DKI Jakarta untuk dapat
melakukan pemungutan pajak pada
setiap jenis dan objek pajak yang diatur
dalam RUU ini. Pengaturan ini
diperlukan karena kekhususan DKI
Jakarta sebagai Provinsi yang tidak
terbagi dalam daerah kota otonom.
Penghapusan kata DKI Jakarta dalam
RUU ini juga sebagai kepastian
mengingat
adanya
rencana
pembangunan Ibu Kota Negara di
Penajam Paser Utara.
Ketentuan ini sudah tepat mengningat
kewenangan jenis pajak sepenuhnya
berada pada penetapan kepala daerah.
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TETAP
(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh
Daerah yang setingkat dengan Daerah
provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah
kabupaten/kota otonom.

TETAP
(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b,

Pasal RUU HKPD
Pajak
yang
dipungut
penetapan Kepala Daerah.

Pasal Eksisting

Analisis

berdasarkan

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan
huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf
c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan perhitungan
sendiri oleh Wajib Pajak.

-

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar
pemungutan jenis Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

-

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar
pemungutan jenis Pajak sebagaimana

-

Ayat ini menghadirkan sistem self
assesment dalam pembayaran pajak
seperti halnya pemungutan PPh.
Kelemahan dari self
assessment
system ialah
masih
minimnya
kesadaran dari wajib pajak untuk
membayarkan pajak terhutangnya.
Sehingga implementasi ayat ini perlu
diperkuat dengan pelaksanaan pada
tataran teknis di daerah dengan kondisi
dan kapabilitas yang bervariasi.
Dalam kasus Pajak Restoran misalnya,
Pemda perlu menertibkan administrasi
pembayaran pajak restoran. Sistem
pembayaran
yang
bersifat
selfassesment membuka
ruang bagi praktik kotor yang dilakukan
pelaku
usaha.
Pemda
perlu
menyiapkan
sistem
pembayaran
terintegrasi antara restoran dan kas
daerah. Persoalannya adalah restoranrestoran tidak memiliki kemampuan
yang sama untuk menyediakan
atau menunjang sistem tersebut.
Pemda juga mengalami keterbatasan
tenaga pemeriksa yang memiliki
kualifikasi khusus.
Pengaturan ayat ini perlu diapresiasi
mengingat pada tataran UU 28/2009 ini
tidak termuat, hanya termuat pada
peraturan turunan. Hal ini merupakan
suatu kemajuan diatur ke dalam UU
sebagai acuan penarikan pajak. Perihal
administrasi
pungutannya/penarikannya,
sudah
semestinya
dilakukan
berbasis
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Usulan
huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2)
huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf h
merupakan jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
TETAP
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f,
dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf
b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

TETAP
(3) Dokumen yang digunakan sebagai
dasar
pemungutan
jenis
Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain Surat Ketetapan Pajak
Daerah
(SKPD)
dan
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

dimaksud pada ayat (2) antara lain Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(5) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan
lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis

Usulan

digitalisasi (online) dan dikukuhkan di
dalam UU.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai
dasar
pemungutan
jenis
Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD).

-

TETAP
(5) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah
(SPTPD)
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib diisi
dengan benar dan lengkap serta
disampaikan oleh Wajib Pajak kepada
Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
TAMBAHAN AYAT
(6) Peneribitan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), (4), dan (5)
dapat dilakukan melalui mekanisme
berbasis digital

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah dilarang memungut
Pajak selain jenis Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2).

Pasal 2
(3) Daerah dilarang memungut pajak
selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat
tidak dipungut, dalam hal: a. potensinya
kurang memadai; dan/atau b. Pemerintah
Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak
memungut.

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak
dipungut apabila potensinya kurang
memadai dan/atau disesuaikan dengan
kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(3) Jenis Pajak yang tidak dipungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak
dan Retribusi.

-

Adanya pembagian pajak ini membuat
setiap tingkatan pemerintah hanya
dapat memungut pajak yang ditetapkan
menjadi kewenangannya. Hal ini
dimaksudkan
untuk
menghindari
adanya
tumpang
tindih
dalam
pemungutan pajak.
RUU ini menegaskan jenis pajak yang
dipungut disesuaikan dengan kebijakan
daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

RUU ini membebaskan setiap daerah
untuk mengatur jenis pajak yang
potensinya kurang memadai untuk
dikenakan tarif pajak. Sebab masing-
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TETAP
(1)
Pemerintah
Daerah
dilarang
memungut Pajak selain jenis Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2).
TETAP
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat
tidak dipungut, dalam hal: a. potensinya
kurang
memadai;
dan/atau
b.
Pemerintah
Daerah
menetapkan
kebijakan untuk tidak memungut.
TETAP
(3) Jenis Pajak yang tidak dipungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pasal RUU HKPD

Paragraf 2 PKB
Pasal 7
(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan atas Kendaraan Bermotor.

Pasal Eksisting

Pasal 3
(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor
adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor.

2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di
air yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(2)
Termasuk
dalam
pengertian
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan
bermotor beroda beserta gandengannya,
yang dioperasikan di semua jenis jalan
darat dan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor
GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai
dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3)
Dikecualikan
dari
Objek
PKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
atas:

(3)
Dikecualikan
dari
pengertian
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata
digunakan untuk keperluan pertahanan dan
keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga-lembaga internasional
yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah; dan
d. Kendaraan Bermotor lainnya yang
ditetapkan dengan Perda.

a. Kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang sematamata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki
dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional
yang
memperoleh
fasilitas pembebasan pajak dari
Pemerintah; dan
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masing daerah yang lebih mengetahui
kondisi daerahnya sehingga tepat jika
jenis pajak yang tidak dipungut diatur
dalam peraturan daerahnya.

ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak
dan Retribusi.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait objek PKB.

TETAP

Implikasi dalam ayat ini adalah
masyarakat yang hendak memiliki
kendaraan wajib memiliki kesamaan
domisili.
Hal
ini
mengakibatkan
hadirnya kendaraan dari daerah lain ke
suatu daerah dan akhirnya pendapatan
daerah tidak sebanding dengan
keberadaan riil motor di jalanan.
Distorsi ini tentunya berdampak pada
pendapatan daerah. Sebaiknya pada
tataran implementasi, tidak ada kriteris
domisil dalam pendaftaran kendaraan
bermotor di daerah.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas pengecualian dari objek
PKB.

(1) Objek PKB adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan atas Kendaraan
Bermotor.
TETAP
2) Objek PKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Bermotor yang
dioperasikan di air yang wajib didaftarkan
di wilayah provinsi sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

TETAP
(3) Dikecualikan dari Objek PKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah
kepemilikan
dan/atau
penguasaan atas:
a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang sematamata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik dan lembagalembaga internasional yang memperoleh
fasilitas
pembebasan
pajak
dari
Pemerintah; dan
d. Kendaraan Bermotor lainnya yang
ditetapkan dengan Perda.
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d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

Pasal 8
(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau
Badan yang memiliki dan/atau menguasai
Kendaraan Bermotor.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki
dan/atau
menguasai
Kendaraan Bermotor.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait subjek PKB.

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau
Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki Kendaraan Bermotor.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait wajib pajak.

Pasal 9
(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil
perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif
tingkat
kerusakan
jalan
dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan
Kendaraan Bermotor.

Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor adalah hasil perkalian dari 2
(dua) unsur pokok:
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
Bobot yang mencerminkan secara relatif
tingkat
kerusakan
jalan
dan/atau
pencemaran
lingkungan
akibat
penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk
Kendaraan Bermotor di air ditetapkan hanya
berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor
yang digunakan di luar jalan umum,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar serta kendaraan di air, dasar
pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tidak dimasukkannya pengenaan PKB
atas alat-alat berat sudah sesuai
mengingat Alat Berat tidak lagi menjadi
bagian dari Kendaraan Bermotor.

(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu Kendaraan
Bermotor.

(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
ditentukan berdasarkan Harga Pasaran
Umum
atas
suatu
Kendaraan
Bermotor.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas ketentuan nilai jual KB.
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Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait dasar pengenaan PKB.

TETAP
(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau
Badan
yang
memiliki
dan/atau
menguasai Kendaraan Bermotor.
TETAP
(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau
Badan
yang
memiliki
Kendaraan
Bermotor.
TETAP
(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil
perkalian antara 2 (dua) unsur pokok,
yaitu:
a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara
relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran
lingkungan
akibat
penggunaan Kendaraan Bermotor.
TETAP
(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk
Kendaraan Bermotor di air ditetapkan
hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan
Bermotor.
TETAP
(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan ayat (2) ditentukan
berdasarkan harga pasaran umum atas
suatu Kendaraan Bermotor.
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(4) Nilai jual Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan berdasarkan harga pasaran
umum pada minggu pertama bulan
Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran
Umum pada minggu pertama bulan
Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas penetapan nilai jual KB.

(5) Harga pasaran umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah harga ratarata yang diperoleh dari berbagai sumber
data yang akurat.

(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah harga ratarata yang diperoleh dari berbagai sumber
data yang akurat.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait harga pasaran umum.

(6) Dalam hal harga pasaran umum suatu
Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai
jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan
berdasarkan
sebagian
atau
seluruh
faktorfaktor:

(7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu
Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai
Jual
Kendaraan
Bermotor
dapat
ditentukan berdasarkan sebagian atau
seluruh faktor-faktor:

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas faktor-faktor harga pasar
umum KB.

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi
silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk
umum atau pribadi;
c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek
Kendaraan Bermotor yang sama;
d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun
pembuatan Kendaraan Bermotor yang
sama;
e. harga Kendaraan Bermotor dengan
pembuat Kendaraan Bermotor;
f. harga Kendaraan Bermotor dengan
Kendaraan Bermotor sejenis; dan
g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan
dokumen Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).

a.harga Kendaraan Bermotor dengan isi
silinder dan/atau satuan tenaga yang
sama;
b.penggunaan Kendaraan Bermotor untuk
umum atau pribadi;
c.harga Kendaraan Bermotor dengan
merek Kendaraan Bermotor yang sama;
d.harga Kendaraan Bermotor dengan
tahun pembuatan Kendaraan Bermotor
yang sama;
e.harga Kendaraan Bermotor dengan
pembuat Kendaraan Bermotor;
f.harga Kendaraan Bermotor dengan
Kendaraan Bermotor sejenis; dan
g.
harga
Kendaraan
Bermotor
berdasarkan dokumen Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan dalam koefisien,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti
kerusakan jalan dan/atau pencemaran

Adanya penentuan kriteria pembobotan
menunjukkan kemajuan dalam hal tolak
ukur
dalam
penilaian
terhadap
kerusakan jalan/pencemaran yang
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TETAP
(4) Nilai jual Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan berdasarkan harga pasaran
umum pada minggu pertama bulan
Desember Tahun Pajak sebelumnya.
TETAP
(5) Harga pasaran umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari berbagai
sumber data yang akurat.
TETAP
(6) Dalam hal harga pasaran umum
suatu
Kendaraan
Bermotor
tidak
diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian
atau seluruh faktorfaktor:
a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi
silinder dan/atau satuan tenaga yang
sama;
b. penggunaan Kendaraan Bermotor
untuk umum atau pribadi;
c. harga Kendaraan Bermotor dengan
merek Kendaraan Bermotor yang sama;
d. harga Kendaraan Bermotor dengan
tahun pembuatan Kendaraan Bermotor
yang sama;
e. harga Kendaraan Bermotor dengan
pembuat Kendaraan Bermotor;
f. harga Kendaraan Bermotor dengan
Kendaraan Bermotor sejenis; dan
g.
harga
Kendaraan
Bermotor
berdasarkan dokumen Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
TETAP
(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan dalam
koefisien, dengan ketentuan sebagai

Pasal RUU HKPD
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lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap masih dalam
batas toleransi; dan
b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti
kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap melewati batas
toleransi.

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
a. tekanan gandar, yang dibedakan atas
dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat
Kendaraan Bermotor;
b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor
yang dibedakan menurut bahan bakar
bensin, diesel, gas, listrik, tenaga surya,
atau jenis bahan bakar lainnya; dan
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan
ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang
dibedakan berdasarkan isi silinder.

(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan dalam suatu tabel yang
ditetapkan dengan ketentuan:
a. untuk Kendaraan Bermotor baru
ditetapkan dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam
negeri
setelah
mendapat
pertimbangan dari Menteri; dan
b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
berdasarkan peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dihitung berdasarkan faktorfaktor:
a. tekanan gandar, yang dibedakan
atas dasar jumlah sumbu/as, roda,
dan berat Kendaraan Bermotor;
b. jenis bahan bakar Kendaraan
Bermotor yang dibedakan menurut
solar, bensin, gas, listrik, tenaga
surya, atau jenis bahan bakar
lainnya; dan
c. c.jenis,
penggunaan,
tahun
pembuatan, dan ciri-ciri mesin
Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4
tak, dan isi silinder.
(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan
ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel
yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri Keuangan.
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diakibatkan oleh pengguna kendaraan
bermotor.

berikut:
a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti
kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap masih dalam
batas toleransi; dan
b. koefisien lebih besar dari 1 (satu)
berarti
kerusakan
jalan
dan/atau
pencemaran
lingkungan
oleh
penggunaan
Kendaraan
Bermotor
tersebut dianggap melewati batas
toleransi.
TETAP

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas
faktor-faktor
dalam
perhitungan bobot.

Regulasi ini mengakomodir adanya alih
tangan dan transaksi kendaraan
bermotor
bekas.
Pada
tataran
implementasi, perlu ada kemudahan
dan amnesty pada proses alih nama.
Tentunya hal ini dapat divalidasi
dengan laporan kehilangan kendaraan
bermotor dan dokumen jual beli
kendaraan
bermotor
sehingga
meminimalisir maraknya kendaraan
bodong di daerah.

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dihitung berdasarkan faktorfaktor:
a. tekanan gandar, yang dibedakan atas
dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat
Kendaraan Bermotor;
b. jenis bahan bakar Kendaraan
Bermotor yang dibedakan menurut
bahan bakar bensin, diesel, gas, listrik,
tenaga surya, atau jenis bahan bakar
lainnya; dan
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan,
dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor
yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
TETAP
(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan dalam suatu tabel yang
ditetapkan dengan ketentuan:
a. untuk Kendaraan Bermotor baru
ditetapkan dengan peraturan menteri
yang
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan dalam negeri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri;
dan
b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru
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dalam negeri dengan memperhatikan
penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor
dan bobot sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali
paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan
memperhatikan
indeks
harga
dan
perkembangan perekonomian.

(10) Penghitungan dasar pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali
setiap tahun.

Pasal 10
Pasal 6
(1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan pribadi ditetapkan sebagai berikut:
Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan a. untuk
kepemilikan
Kendaraan
paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan
Bermotor pertama paling rendah
paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima
sebesar 1% (satu persen) dan paling
persen); dan
tinggi sebesar 2% (dua persen);
b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan b. untuk
kepemilikan
Kendaraan
Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya,
Bermotor kedua dan seterusnya tarif
dapat ditetapkan secara progresif paling
dapat ditetapkan secara progresif
tinggi sebesar 8% (delapan persen).
paling rendah sebesar 2% (dua
persen) dan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).
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Penegasan indikator peninjauan dalam
ayat ini memberikan sinyal positif bagi
pemungutan PKB di daerah.

Usulan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
berdasarkan peraturan menteri yang
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan dalam negeri dengan
memperhatikan penyusutan nilai jual
Kendaraan
Bermotor
dan
bobot
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.
TETAP
(10)
Dasar
pengenaan
PKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
ditinjau kembali paling lama setiap 3
(tiga) tahun dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

PKB memberikan kontribusi yang besar PERUBAHAN AYAT
dalam PAD. Penurunan tarif PKB
dimaksudkan
untuk
meringankan (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
beban masyarakat ditengah pandemi pribadi ditetapkan sebagai berikut:
covid-19, selain itu merangsang daya a. untuk
kepemilikan
Kendaraan
beli masyarakat terhadap industri
Bermotor pribadi pertama paling
manufaktur yang ikut terdampak
rendah sebesar 1% (satu persen) dan
sehingga pelaku usaha yang bergerak
paling tinggi sebesar 2 % (dua
dalam sektor tersebut mampu bertahan.
persen);
Selain itu pemerintah memberikan b. untuk
kepemilikan
Kendaraan
insentif terhadap PPnBM kendaraan
Bermotor dengan peruntukan untuk
bermotor yang kaitannya dengan
menunjang
kegiatan
berusaha
pemulihan ekonomi. Akan tetapi,
pertama paling tinggi sebesar 2%
penurunan PKB dapat menimbulkan
(dua persen);
potensi menurunnya kemandirian fiskal c. untuk
kepemilikan
Kendaraan
daerah sebab PKB menjadi sumber
Bermotor
pribadi
kedua
dan
utama penerimaan pajak ditingkat
seterusnya tarif dapat ditetapkan
provinsi.
secara progresif paling rendah
sebesar 2% (dua persen) dan paling
Namun pada sisi lain, terdapat
tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
penurunan tarif pada PKB yang d. untuk
kepemilikan
Kendaraan
mulanya tarif batas atas sebesar 2% s.d
Bermotor dengan peruntukan untuk
10% menjadi 0% s.d. 8%. Tarif progresif
menunjang kegiatan berusaha kedua
pada hakikatnya merupakan bentuk
dan seterusnya tarif dapat ditetapkan
kontrol
sosial
(membatasi
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konsumerisme masyarakat terhadap
kendaraan) dan membatasi dampak
kemacetan.

Usulan
secara progresif paling tinggi sebesar
5% (sepuluh persen).

Perlu ada pembedaan tarif terhadap
kepemilikan kendaraan bermotor orang
pribadi dan badan usaha. Hal ini
dimaksudkan untuk melakukan kontrol
sosial pada kepemilikan kendaraan
bermotor
pribadi,
namun
tidak
membebani
badan
usaha
yang
menempatkan kendaraan bermotor
sebagai modal produksi.
(2) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor yang
berbasis energi terbarukan ditetapkan
sebesar 0% (nol persen) sampai dengan
0,5% (nol koma lima persen).

-

(3) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi
dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif
PKB ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor pertama paling rendah
sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan
paling tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima
persen); dan
b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya
dapat ditetapkan secara progresif paling
tinggi sebesar 12% (dua belas persen).

-

Hadirnya tarif pajak PKB atas
kepemilikan KB berbasis energi
terbarukan merupakan suatu kemajuan
terlebih terkait dampak lingkungan
yakni komitmen penurunan emisi GRK
secara nasional sekiranya menjadi
sangat relevan jika dikaitkan dengan
kondisi sektor transportasi saat ini.

TETAP

Pembedaan tarif untuk daerah khusus
diperlukan sebagai instrument untuk
mengendalikan kemacetan (mis. Kota
Jakarta) dan mengatur keberadaan
jumlah kendaraan bermotor di kawasan
Ibu Kota Negara (IKN) baru nantinya.

PERUBAHAN & PENAMBAHAN AYAT

PKB memberikan kontribusi yang besar
dalam PAD. Penurunan tarif PKB
dimaksudkan
untuk
meringankan
beban masyarakat ditengah pandemi
covid-19, selain itu merangsang daya
beli masyarakat terhadap industri
manufaktur yang ikut terdampak
sehingga pelaku usaha yang bergerak
dalam sektor tersebut mampu bertahan.
Selain itu pemerintah memberikan
insentif terhadap PPnBM kendaraan
bermotor yang kaitannya dengan
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(2) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor yang
berbasis energi terbarukan ditetapkan
sebesar 0% (nol persen) sampai dengan
0,5% (nol koma lima persen).

(3) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan Daerah provinsi tetapi tidak
terbagi dalam Daerah kabupaten/kota
otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai
berikut:
a.
untuk
kepemilikan
dan/atau
penguasaan
Kendaraan
Bermotor
pribadi pertama paling rendah sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dan paling
tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima
persen);
b.
untuk
kepemilikan
Kendaraan
Bermotor dengan peruntukan untuk
menunjang kegiatan berusaha pertama
paling tinggi sebesar 2,5% (dua persen);

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

pemulihan ekonomi. Akan tetapi,
penurunan PKB dapat menimbulkan
potensi menurunnya kemandirian fiskal
daerah sebab PKB menjadi sumber
utama penerimaan pajak ditingkat
provinsi.

c.
untuk
kepemilikan
dan/atau
penguasaan
Kendaraan
Bermotor
pribadii kedua dan seterusnya dapat
ditetapkan secara progresif paling tinggi
sebesar (dua belas persen).
d.
untuk
kepemilikan
dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor usaha
kedua dan seterusnya dapat ditetapkan
secara progresif paling tinggi sebesar 7%
(tujuh persen).

Perlu ada pembedaan tarif progresif
terhadap
kepemilikan
kendaraan
bermotor orang pribadi dan badan
usaha. Hal ini dimaksudkan untuk
melakukan
kontrol
sosial
pada
kepemilikan
kendaraan
bermotor
pribadi, namun tidak membebani badan
usaha yang menempatkan kendaraan
bermotor sebagai modal produksi.

(4) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan umum, angkutan
karyawan, angkutan sekolah, ambulans,
pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga
sosial
dan
keagamaan,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah,
ditetapkan paling tinggi:
a. 0,5% (nol koma lima persen) untuk
Kendaraan Bermotor yang berbahan bakar
minyak fosil; dan
b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk
Kendaraan Bermotor yang berbahan bakar
biogas, listrik, tenaga surya, atau jenis
bahan bakar berbasis energi terbarukan
lainnya.

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
angkutan umum, ambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga
sosial
dan
keagamaan,
Pemerintah/TNI/POLRI,
Pemerintah
Daerah, dan kendaraan lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
ditetapkan paling rendah sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) dan paling tinggi
sebesar 1% (satu persen).

Pengaturan ini merupakan kepastian
bagi jasa penyediaan angkutan umum
yang
membantu
kelancaran
transportasi public sehingga tidak
dikenai beban pajak yang tinggi seperti
kendaraan dengan kepemilikan pribadi.

(5) Kepemilikan Kendaraan Bermotor
didasarkan atas nama, nomor induk
kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor
didasarkan atas nama dan/atau alamat
yang sama

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas kepemilikan kendaraan
bermotor atas nama/atau alamat yang
sama.
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TETAP
(4) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan umum,
angkutan karyawan, angkutan sekolah,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan,
lembaga
sosial
dan
keagamaan,
Pemerintah,
dan
Pemerintah Daerah, ditetapkan paling
tinggi:
a. 0,5% (nol koma lima persen) untuk
Kendaraan Bermotor yang berbahan
bakar minyak fosil; dan
b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk
Kendaraan Bermotor yang berbahan
bakar biogas, listrik, tenaga surya, atau
jenis bahan bakar berbasis energi
terbarukan lainnya.
TETAP
(5) Kepemilikan Kendaraan Bermotor
didasarkan atas nama, nomor induk

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(6) Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan
dengan Perda.

5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(7) Dalam hal pangsa pasar Kendaraan
Bermotor berbasis energi terbarukan telah
mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari
keseluruhan peredaran kendaraan bermotor
di Indonesia, tarif PKB untuk kendaraan
bermotor berbasis energi terbarukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan menjadi sebesar 0% (nol
persen) sampai dengan 1% (satu persen).

-

Pasal 11
(1) Besaran pokok PKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (6).

Pasal 7
(1) Besaran pokok Pajak Kendaraan
Bermotor yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

(2) PKB yang terutang dipungut di wilayah
Daerah tempat Kendaraan Bermotor
terdaftar.

(2) Pajak Kendaraan Bermotor yang
terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas)
bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal
pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Pasal 8 ayat (1) Pajak Kendaraan
Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12
(dua belas) bulan berturut-turut terhitung
mulai saat pendaftaran Kendaraan
Bermotor.
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Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih
mempertimbangkan
bahwa
tidak
selamanya
Pemda
mengambil
persentase batas atas sebagai tarif
Pajak PKB
Perlu ada pengaturan lebih lanjut terkait
klasul ini mengingat jumlah 25% dari
total kendaraan di Indonesia termasuk
tinggi
dan
sudah
selayaknya
mendapatkan perlakuan yang tidak
berbeda dari sisi tarif dengan
kendaraan konvensional yang masih
digunakan hingga saat ini.

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan PKB.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas PKB yang terutang
dipungut di wilayah daerah tempat KB
terdaftar.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas masa pengenaan pajak.

Usulan
kependudukan, dan/atau alamat yang
sama.
TETAP
(6) Tarif PKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
ditetapkan dengan Perda.

TETAP
(7) Dalam hal pangsa pasar Kendaraan
Bermotor berbasis energi terbarukan
telah mencapai 25% (dua puluh lima
persen) dari keseluruhan peredaran
kendaraan bermotor di Indonesia, tarif
PKB untuk kendaraan bermotor berbasis
energi
terbarukan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
menjadi sebesar 0% (nol persen) sampai
dengan 1% (satu persen).
TETAP
(1) Besaran pokok PKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (6).
TETAP
(2) PKB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat Kendaraan
Bermotor terdaftar.
TETAP
(3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas)
bulan berturut-turut terhitung sejak
tanggal
pendaftaran
Kendaraan
Bermotor.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah penyerahan
kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas defenisi sebelumnya
terkait objek BBNKB.

TETAP

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan
Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah
provinsi.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan
Bermotor yang wajib didaftarkan di
wilayah provinsi.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi terkait KB dan
pengecualian dalam objek BBNKB.

TETAP

(3) Dikecualikan dari objek BBNKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan atas:
a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata
digunakan untuk keperluan pertahanan dan
keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak
dari Pemerintah; dan
d. Kendaraan Bermotor lainnya yang
ditetapkan dengan Perda.

(3)
Dikecualikan
dari
pengertian
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2):
a.kereta api;
b.Kendaraan Bermotor yang semata-mata
digunakan untuk keperluan pertahanan
dan keamanan negara;
c.Kendaraan Bermotor yang dimiliki
dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
d.objek pajak lainnya yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

(4) Termasuk penyerahan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor
dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali:
a. untuk diperdagangkan; b. untuk
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia; dan c. digunakan untuk pameran,
objek penelitian, contoh, dan kegiatan
olahraga bertaraf internasional.

(6) Termasuk penyerahan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan
Bermotor dari luar negeri untuk dipakai
secara tetap di Indonesia, kecuali:
a.untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi
yang bersangkutan;
b.untuk diperdagangkan;
c.untuk dikeluarkan kembali dari wilayah
pabean Indonesia; dan

Paragraf 3 BBNKB
Pasal 12
(1) Objek BBNKB adalah penyerahan
pertama atas Kendaraan Bermotor.
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Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas
pengecualian
penyerahan KB.

Usulan

(1) Objek BBNKB adalah penyerahan
pertama atas Kendaraan Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah
Kendaraan
Bermotor
yang
wajib
didaftarkan di wilayah provinsi.
TETAP
(3) Dikecualikan dari objek BBNKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan atas:
a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang sematamata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik dan lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
d. Kendaraan Bermotor lainnya yang
ditetapkan dengan Perda.
TETAP
(4) Termasuk penyerahan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan
Bermotor dari luar negeri untuk dipakai
secara tetap di Indonesia, kecuali:
a. untuk diperdagangkan; b. untuk
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia; dan c. digunakan untuk
pameran, objek penelitian, contoh, dan
kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak
berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan
berturutturut tidak dikeluarkan kembali dari
wilayah pabean Indonesia.

d.digunakan untuk pameran, penelitian,
contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf
intemasional.
(7) Pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia.

Pasal 14
Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan
peraturan gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (9).

Pasal 11
Dasar pengenaan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 15
(1) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi
sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12
(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ditetapkan paling tinggi masingmasing sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua
puluh persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya
sebesar 1% (satu persen).
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Perubahan waktu selama 12 bulan
mengikuti dasar pengenaan denda
yang diberikan.

Usulan

TETAP
(5)
Pengecualian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf
c tidak berlaku apabila selama 12 (dua
belas)
bulan
berturutturut
tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia.
TETAP
Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai
jual
Kendaraan
Bermotor
yang
ditetapkan dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri
dan
peraturan
gubernur
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

Terdapat penghapusan tarif progresif
pada BBNKB yang mulanya tarif batas
atas sebesar 1%. Hal ini menyebabkan
potensi kehilangan pendapatan daerah
yang besar dan potensi penjualan
kendaraan bekas akan semakin tinggi.
Dari kacamata naskah akademik yang
menilai penghapusan ini sebagai solusi
wajib pajak untuk taat melakukan bea
balik nama sebagai bentuk registrasi
dan ketaatan membayar PKB dinilai
keliru,
seharusnya
monitoring
administrasi perpajakannya yang lebih
diperkuat
daripada
sekedar
menghilangkan tarif progressif yang
secara tidak langsung mengabaikan
fungsi regulerend dari pajak itu sendiri
(mengatur kepemilikan kendaraan
pribadi). Selain itu, perlu juga dilakukan
pembedaan
antara
kepemilikan

PERUBAHAN AYAT
(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ditetapkan paling tinggi
masing-masing sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 20%
(dua puluh persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya
sebesar 1% (satu persen).
c. tarif penyerahan kendaraan untuk
keperluan usaha pertama sebesar 15%

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi
dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif
BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar
25% (dua puluh lima persen).

kendaraan prbadi dengan kendaraan
untuk pelaku usaha dari sisi tarif demi
mendukung kemudahan berusaha.
Hal ini diatur untuk mengakomodir
tuntutan situasional di kawasan Ibukota
yang identik dengan kemacetan.
Menurut laporan dan review lembaga
menempatkan Jakarta sebagai salah
satu kota dengan tingkat kemacetan
terparah di dunia. Survei Castrol
menyebutkan bahwa Jakarta menjadi
kota termacet di dunia dengan frekuensi
33.240 kali mengerem dalam setahun.
Namun, dalam hal ini perlu ada
pembedaan terhadap kepemilikan
pribadi dan kepemilikan badan usaha
untuk mendukung daya saing daerah
dan kemudahan berusaha.
Tidak ada perubahan substantf terkait
ayat ini

(3) Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

(3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 16
(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3).

Pasal 13
(1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) BBNKB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor
terdaftar.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Tidak ada perubahan substantf terkait
ayat ini

(3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum
pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(3) Pembayaran Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat
pendaftaran.

Sepakat dengan perubahan pada ayat
ini karena bukti pembayaran BBNKB
dibutuhkan sebagai syarat dalam
registrasi seperti yang dinyatakan pada
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Usulan

PERUBAHAN AYAT
(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan Daerah provinsi tetapi tidak
terbagi dalam Daerah kabupaten/kota
otonom:
a. tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi
sebesar25% (dua puluh lima persen).
b. tarif penyerahan kendaraan untuk
keperluan usaha pertama sebesar 15%

TETAP
(3) Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

Tidak ada perubahan substantf terkait
ayat ini

TETAP
(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan
BBNKB
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif
BBNKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3).
TETAP
(2) BBNKB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat Kendaraan
Bermotor terdaftar.
TETAP
(3) Pembayaran BBNKB dilakukan
sebelum
pendaftaran
Kendaraan
Bermotor.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

ayat 4. Sehingga, memudahkan urusan
administrasi pada saat registrasi.
(4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi
persyaratan dalam pendaftaran/registrasi
Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

TETAP
(4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi
persyaratan
dalam
pendaftaran/registrasi
Kendaraan
Bermotor baru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 PAB
Pasal 17
(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat.

Dimuatnya Pajak Alat Berat (PAB)
merupakan suatu kemajuan dalam
memberikan kepastian hukum bagi
dunia usaha. Sebab selama ini PAB
masuk ke dalam PKB dan BBNKB yang
menjadi konsen dunia usaha sebab alat
berat tidaklah sama dengan kendaraan
bermotor pada umumnya yang dapat
melintas
di
jalan,
sebagaimana
dimaksud dalam UU Lalu Lintas
Angkutan
Jalan.
Hal
ini
juga
menindaklanjuti keputusan Mahkahma
Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XIII/2015
mengenai pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) pada 31 Maret
2016, serta Putusan MK Nomor
15/PUU-XV/2017 mengenai pengujian
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD). Sehingga dengan kepastian
hukum bagi dunia usaha tersebut
peluang dalam menarik investasi yang
mampu menyerap tenaga kerja dan
dapat memberikan kontribusi bagi
perekonomian daerah dan nasional.

(2)
Dikecualikan
dari
objek
PAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepemilikan dan/atau penguasaan atas: a.
Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik dan lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

c. kepemilikian dan/atau penguasaan Alat
Berat lainnya yang diatur dalam Perda.

TETAP
(1) Objek PAB adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan Alat Berat.
TETAP
(2) Dikecualikan dari objek PAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau
dikuasai
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah,
dan
Tentara
Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
TETAP
b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau
dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik
dan
lembaga
internasional
yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak
dari Pemerintah; dan
TETAP
c. kepemilikian dan/atau penguasaan
Alat Berat lainnya yang diatur dalam
Perda.

Pasal 18
(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau
Badan yang memiliki dan/atau menguasai
Alat Berat.

Keberadaan ayat ini memberikan
penegasan terkait wajib pajak alat berat
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TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis
dengan
melekat.

segala

kewajiban

Usulan
yang

(2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau
Badan yang memiliki dan/atau menguasai
Alat Berat.

(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau
Badan
yang
memiliki
dan/atau
menguasai Alat Berat.
TETAP
(2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau
Badan
yang
memiliki
dan/atau
menguasai Alat Berat.

Pasal 19
(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual
Alat Berat.

Terdapat pasal baru dalam RUU ini
terkait pajak alat berat (PAB) sudah
sesuai keputusan MK Nomor 15/PUUXV/2017 yang memisahkan alat berat
dari objek PKB, sehingga diperlukan
pasal
baru
yang
dapat
memperjelas/mengatur terkait PAB

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan harga ratarata pasaran umum Alat Berat yang
bersangkutan.

(3) Harga rata-rata pasaran umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang
diperoleh dari berbagai sumber data yang
akurat pada minggu pertama bulan
Desember Tahun Pajak sebelumnya.

TETAP
(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai
jual Alat Berat.
TETAP
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
harga rata-rata pasaran umum Alat Berat
yang bersangkutan.
TETAP
(3) Harga rata-rata pasaran umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan harga rata-rata
yang diperoleh dari berbagai sumber
data yang akurat pada minggu pertama
bulan
Desember
Tahun
Pajak
sebelumnya.
TETAP

(4) Penetapan nilai jual Alat Berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam
negeri
setelah
mendapat
pertimbangan dari Menteri.

(4) Penetapan nilai jual Alat Berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri.
TETAP

(5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali
paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan
memperhatikan
indeks
harga
dan
perkembangan perekonomian.

(5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali
paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
memperhatikan indeks harga
perkembangan perekonomian.

Pasal 20
(1) Tarif PAB ditetapkan paling tinggi
sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alatalat berat dan alat-alat besar ditetapkan
paling rendah sebesar 0,1% (nol koma
satu persen) dan paling tinggi sebesar
0,2% (nol koma dua persen).

(2) Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 21
(1) Besaran pokok PAB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif PAB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2).

(2) PAB yang terutang dipungut di wilayah
Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

dan

Terdapat perubahan secara substansi PERUBAHAN AYAT
yakni terkait alat-alat berat yang tidak
termuat di dalam definisi kendaraan (1) Tarif PAB ditetapkan sebagai berikut:
bermotor. Perubahan ini sesuai dengan
a. Tarif
PAB
melintas
jalan
pertimbangan bahwa aspek kegunaan
ditetapkan paling tinggi sebesar
dan pemanfaatan alat berat yang
0,2% (nol koma dua persen).
berbeda dengan kendaraan bermotor.
b. Tarif PAB produksi ditetapkan
Kedua aspek tersebut menempatkan
paling tinggi sebesar 0,3 % (nol
alat berat yang cenderung berada di
koma dua persen).
lokasi kerja (proyek) dan memiliki
mobilitas
relatif
rendah/minim TETAP
menggunakan fasilitas umum seperti
jalan raya, sehingga perlu dibedakan (2) Tarif PAB sebagaimana dimaksud
juga tariff alat berat yang melintas jalan pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
dengan alat berat yang merupakan alat
produksi di kebun. Hal tersebut juga TETAP
terkait dampaknya terhadap jalan dan
lingkungan sehingga untuk tarif PAB (1) Besaran pokok PAB yang terutang
yang melintas jalan harus lebih tinggi.
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif PAB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2).
TETAP
(2) PAB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat penguasaan Alat
Berat.

Pasal 22
(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat terutang terhitung
sejak saat Wajib Pajak diakui secara sah
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

TETAP
(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat terutang terhitung
sejak saat Wajib Pajak diakui secara sah
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
TETAP

(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat dikenakan untuk
setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut.

(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat dikenakan untuk
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut.

(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di
muka.

TETAP
(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus
di muka.
TETAP

(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang
mengakibatkan penggunaan Alat Berat
belum sampai 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib
Pajak dapat mengajukan restitusi atas Pajak
PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka
waktu yang belum dilalui.

(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang
mengakibatkan penggunaan Alat Berat
belum sampai 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi
atas Pajak PAB yang sudah dibayar
untuk porsi jangka waktu yang belum
dilalui.
TETAP

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pelaksanaan restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BBNAB
-

-

-

-

Merujuk
kesesuaian
terhadap
keputusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017
yang memisahkan alat berat dari objek
PKB, sehingga sudah seharusnya
dalam pasal terbaru ini mengatur
tentang “BBNAB”. Jika ada objek pajak
alat berat maka bea balik nama atas
kendaraan tersebutpun harus ada.
Konsekuensi
pemisahan
antara
kendaraan bermotor dan alat berat
adalah
perlunya
pemisahan
nomenklatur terkait kedua entitas
tersebut. Hal ini diperlukan untuk
mempermudah administrasi perpajakan
pada kendaraan bermotor dan alat
berat.

-

-
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pelaksanaan restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Gubernur.
PENAMBAHAN PASAL
PENAMBAHAN AYAT
(1) Objek BBNAB adalah penyerahan
pertama atas Alat Berat.
PENAMBAHAN AYAT
(2) Kendaraan Alat Berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah
Kendaraan alat berat yang wajib
didaftarkan di wilayah provinsi.
PENAMBAHAN AYAT
(3) Dikecualikan dari objek BBNAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan atas:
a. kereta api;
b. Alat Berat yang semata-mata

Pasal RUU HKPD

-

-

-

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

-

digunakan untuk keperluan pertahanan
dan keamanan negara;
c. Alat berat kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik dan lembaga internasional
yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah; dan
d. Alat berat lainnya yang ditetapkan
dengan Perda.
PENAMBAHAN AYAT

-

(4) Termasuk penyerahan Alat Berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemasukan Alat Berat dari luar
negeri untuk dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali:
a. untuk diperdagangkan; b. untuk
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia; dan c. digunakan untuk
pameran, objek penelitian, contoh, dan
kegiatan olahraga bertaraf internasional.
PENAMBAHAN AYAT

-

(5)
Pengecualian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf
c tidak berlaku apabila selama 12 (dua
belas)
bulan
berturut-turut
tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia.
PENAMBAHAN AYAT
Dasar pengenaan BBNAB adalah nilai
jual Alat Berat yang ditetapkan dalam
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri
dan
peraturan
gubernur
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

-

-

PENAMBAHAN AYAT
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
(1) Tarif Bea Balik Nama Alat Berat
ditetapkan paling tinggi masing-masing
sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 20%
(dua puluh persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya
sebesar 1% (satu persen).

-

-

PENAMBAHAN AYAT
(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan Daerah provinsi tetapi tidak
terbagi dalam Daerah kabupaten/kota
otonom, tarif BBNAB ditetapkan paling
tinggi sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

-

-

-

-

-

PENAMBAHAN AYAT

-

(1) Tarif BBNAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.
PENAMBAHAN AYAT

-

(1) Besaran pokok BBNAB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan
BBNAB
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif
BBNAB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3).
PENAMBAHAN AYAT

-

(2) BBNKAB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat Kendaraan
Bermotor dan alat berat terdaftar.
PENAMBAHAN AYAT
(3) Pembayaran BBNKAB dilakukan
sebelum pendaftaran Alat Berat

-

-

PENAMBAHAN AYAT
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
(4) Bukti pembayaran BBNKAB menjadi
persyaratan dalam pendaftaran alat
berat baru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 23
Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB
oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau
pengguna Kendaraan Bermotor.

PASAL 16
Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang disediakan atau dianggap
digunakan untuk kendaraan bermotor,
termasuk bahan bakar yang digunakan
untuk kendaraan di air.

PASAL 24
(1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen
BBKB.

PASAL 17
(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang
pribadi atau Badan penyedia BBKB yang
menyerahkan BBKB.

(2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah orang pribadi atau Badan
yang
menggunakan
Bahan
Bakar
Kendaraan Bermotor.

(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh
penyedia BBKB.

3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dilakukan oleh
penyedia Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah produsen dan/atau importir
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik
untuk dijual maupun untuk digunakan
sendiri.

(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau
importir bahan bakar Kendaraan Bermotor,
baik untuk dijual maupun untuk digunakan
sendiri.
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Secara tersurat tidak ada perubahan
signifikan terkait perubahan objek pajak
tersebut mengingat definisi kendaraan
bermotor secara luas telah dijelaskan
dalam pasal sebelumnya. Mengingat
telah ada pemisahan terminologi antara
alat berat dan kendaraan bermotor,
diperlukan adanya perubahan terkait
nomenklatur
pajak
ini
untuk
mengakomodir adanya nomenklatur
alat berat dalam uu ini.

PERUBAHAN AYAT

Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.
Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.
Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.

PERUBAHAN AYAT

Dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat 3 UU
No 28/2009 PDRD menyatakan bahwa
Produsen dan/atau importir atau nama
lain sejenis tidak mengenakan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas

Objek PBBKBAB adalah penyerahan
BBKBAB oleh penyedia BBKBAB kepada
konsumen atau pengguna Kendaraan
Bermotor dan Alat Berat.

(1) Subjek Pajak PBBKBAB adalah
konsumen BBKBAB.

PERUBAHAN AYAT
(2) Wajib Pajak PBBKBAB adalah orang
pribadi atau Badan penyedia BBKBAB
yang menyerahkan BBKBAB.
PERUBAHAN AYAT
(3)
Pemungutan
PBBKBAB
dilakukan oleh penyedia BBKBAB
PERUBAHAN AYAT

dan

(4) Penyedia BBKBAB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 adalah
produsen dan/atau importir bahan bakar
Kendaraan Bermotor dan alat berat, baik
untuk dijual maupun untuk digunakan
sendiri.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis
penjualan bahan bakar minyak untuk
usaha industri. Sedangkan dalam RUU
HKPD tersebut dihilangkan penjelasan
ini. Dalam HKPD ini perlu diatur juga
dalam penjelasan, mengenai pihak
yang wajib

Pasal 25
Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual
BBKB
sebelum
dikenakan
Pajak
Pertambahan Nilai.

Pasal 18
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
sebelum dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.

Pasal 26
Pasal 19
(1) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen).
(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar
kendaraan umum dapat ditetapkan paling Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar
tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif kendaraan umum dapat ditetapkan paling
PBBKB untuk kendaraan pribadi.
sedikit 50% (lima puluh persen) lebih
rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk kendaraan
pribadi.
(3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah (4) Kewenangan Pemerintah untuk
dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang mengubah tarif Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
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Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.
Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.

Usulan
Mencantumkan penjelasan pada Pasal
17 Ayat 3:
Produsen dan/atau importir atau nama
lain sejenis tidak mengenakan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas
penjualan bahan bakar minyak untuk
usaha industri. Dalam hal pembelian
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dilakukan antar penyedia Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual
kembali kepada lembaga penyalur
dan/atau konsumen langsung, maka
yang wajib mengenakan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor adalah
penyedia yang menyalurkan Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor kepada
lembaga penyalur dan/atau konsumen
langsung.
Pasal 25
PERUBAHAN AYAT
Dasar pengenaan PBBKBAB adalah nilai
jual BBKBAB sebelum dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
Pasal 26
PERUBAHAN AYAT
(1) Tarif PBBKBAB ditetapkan paling
tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
PERUBAHAN AYAT

(2) Khusus tarif PBBKBAB untuk bahan
bakar kendaraan umum dapat
ditetapkan paling tinggi 50% (lima
puluh persen) dari tarif PBBKB dan
PBBKBAB untuk kendaraan pribadi.
Memberikan otoritas setiap daerah PERUBAHAN AYAT
sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Pasal RUU HKPD
sudah ditetapkan dalam
rangka stabilisasi harga.

Perda

Pasal Eksisting
dalam

Analisis

a.terjadi kenaikan harga minyak dunia
melebihi 130% (seratus tiga puluh persen)
dari asumsi harga minyak dunia yang
ditetapkan
dalam
Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun berjalan; atau
b.diperlukan stabilisasi harga bahan bakar
minyak untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun sejak ditetapkannya UndangUndang ini.

(4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan (3) Pemerintah dapat mengubah tarif
Peraturan Presiden.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang sudah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah dengan
Peraturan Presiden.
(5) Tarif PBBKB ditetapkan dengan Perda.
(6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 27
Besaran pokok PBBKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dengan tarif PBBKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (5).

Paragraf 6 PAP
Pasal 28
(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 20
Besaran pokok Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (6) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.

Pasal 21
(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.
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Usulan
(3) Untuk jenis BBKBAB tertentu,
Pemerintah dapat menyesuaikan tarif
PBBKBAB dalam rangka stabilisasi
harga.

Karena ini adalah pengaturan yang
berkaitan pajak dan sifatnya lintas
kementerian, maka sudah sesuai jika
produk hukum yang menjadi pedoman
Peraturan Presiden.

PERUBAHAN AYAT

Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.

PERUBAHAN AYAT

Mengingat telah ada pemisahan
terminology antara alat berat dan
kendaraan
bermotor,
diperlukan
adanya perubahan terkait nomenklatur
pajak ini untuk mengakomodir adanya
nomenklatur alat berat dalam uu ini.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait objek PAP. Pelaku usaha menilai
batasan air permukaan dan air tanah
tidak
jelas.
Ketidakjelasan
ini
berdampak pada kebingungan pelaku
usaha dalam menentukan apakah air
yang digunakan/ diambil termasuk

(4)
Penyesuaian
tarif
PBBKBAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(5) Tarif PBBKBAB ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 27
PERUBAHAN AYAT
Besaran pokok PBBKBAB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBBKBAB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif
PBBKBAB
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (5).
Pasal 28
TETAP
(1) Objek PAP adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal RUU HKPD

(2) Dikecualikan dari objek PAP adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. keperluan keagamaan;
e. kegiatan yang mengambil dan
memanfaatkan air laut baik yang berada di
lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam
Perda, dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air
Permukaan adalah:
a.pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan untuk keperluan dasar rumah
tangga,
pengairan
pertanian
dan
perikanan
rakyat,
dengan
tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan
dan peraturan perundang-undangan; dan
b.pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan lainnya yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

kategori air permukaan atau air tanah
serta berdampak pada ketidakjelasan
pengenaan tarif yang dibebankan.
Kondisi demikian kerap dialami pelaku
usaha ketika melakukan aktivitas
pengeboran air tanah.
Pemegang perizinan berusaha dalam
kawasan hutan, tidak tergolong dalam
pengecualian yang diatur dalam Pasal
28 ayat (2), sehingga berpotensi
memberikan
ketidakpastian
bagi
industri kehutanan yang memanfaatkan
air permukaan di dalam kawasan hutan.
Berdasarkan Pasal 142 Permen LHK
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi, maka pemegang PBPH
(Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan) dapat memanfaatkan material
berupa batuan, pasir, tanah gambut,
serta air yang ada dalam areal kerja
PBPH untuk penggunaan sendiri dan
tidak untuk kepentingan komersial.
Contoh kasus apabila terjadi kebakaran
hutan maka pemanfaatan air sangat
dibutuhkan oleh pemegang PBPH,
sehingga
penggunaan
dan
pemanfaatan air tersebut seharusnya
dikecualikan dalam PAP. Oleh karena
itu, PAP seharusnya juga dikecualikan
bagi pemegang perizinan berusaha
dalam kawasan hutan.

Pasal 29
(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 22
(1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah
orang pribadi atau Badan yang dapat
melakukan
pengambilan
dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan.
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Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait subjek PAP.

Usulan

PERUBAHAN AYAT
(2) Dikecualikan dari objek PAP adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan
untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. keperluan keagamaan;
e. kegiatan yang mengambil dan
memanfaatkan air laut baik yang berada
di lautan dan/atau di daratan (air payau);
dan
f. pemegang perizinan berusaha dalam
kawasan hutan yang melaksanakan
kegiatan usaha; dan
g. kegiatan lainnya yang ditetapkan
dalam Perda, dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan
dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29
TETAP
(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah
orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air
Permukaan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait wajib PAP.

Pasal 30
(1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai
perolehan Air Permukaan

Pasal 23
(1)
Dasar
pengenaan
Pajak
Air
Permukaan adalah Nilai Perolehan Air
Permukaan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas dasar pengenaan PAP.

(2) Nilai perolehan Air Permukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah hasil perkalian antara harga dasar Air
Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan
dalam
rupiah
berdasarkan
biaya
pemeliharaan dan pengendalian sumber
daya Air Permukaan.

(2) Nilai Perolehan Air Permukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
dengan mempertimbangkan sebagian
atau seluruh faktor-faktor berikut:
a.jenis sumber air;
b.lokasi sumber air;
c.tujuan
pengambilan
dan/atau
pemanfaatan air;
d.volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan;
e.kualitas air;
f.luas areal tempat pengambilan dan/atau
pemanfaatan air; dan
g.tingkat kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.
(3)
Penggunaan
faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan kondisi masingmasing Daerah.

(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
koefisien yang didasarkan paling sedikit atas
faktor-faktor:
a. lokasi pengambilan air;
b. volume air; dan

Perubahan dalam ayat ini merupakan
kemajuan dalam praktik pemungutan
Pajak
Air
Permukaan.Terdapat
kejelasan terkait metode perhitungan
PAP
sehingga
daerah
tidak
menetapkan cara penetapan Nilai
Perolehan Air permukaan secara
variatif.
Proses
penetapan
nilai
perolehan air (NPA) perlu dikaji
kembali.
Penetapan
NPA
oleh
pemerintah provinsi dinilai cukup lama
dan
berdampak
pada
proses
pembayaran pajak oleh pelaku usaha.
Selain
itu,
perhitungan
NPA
berdasarkan 20% dari hasil kali
pemakaian air tanah (dalam meter
kubik) dan nilai air berdasarkan kategori
pemakai yang berlaku secara progresif
berpotensi memberatkan pengusaha.
Walau pun rincian NPA sudah ada,
masih terkendala dalam proses
implementasi di lapangan untuk industri
hulu migas. Jumlah pajak yang
dibayarkan dihitung sebagai cost
recovery yang membebani aktivitas
berusaha.
Padahal
kegiatan
ekstraktifnya
adalah
memperoleh
minyak dan gas, bukan memperoleh air
sebagai bahan baku.
Dengan terbitnya Kepmen PUPR No.
287.1/KPTS/M/2019,
metode
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Usulan
TETAP
(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
Pasal 30
TETAP
(1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai
perolehan Air Permukaan
TETAP
(2) Nilai perolehan Air Permukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah hasil perkalian antara harga dasar
Air Permukaan dengan bobot Air
Permukaan.

PERUBAHAN AYAT
(3) Harga dasar Air Permukaan
ditetapkan dalam rupiah berdasarkan
biaya
pemeliharaan,
pengendalian
sumber daya Air Permukaan, dan
kelompok pengguna.
TETAP
(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam koefisien yang didasarkan paling
sedikit atas faktor-faktor:
a. lokasi pengambilan air;

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

c. kewenangan pengelolaan sumber daya
air.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga
dasar Air Permukaan dan bobot Air
Permukaan ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air
Permukaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 31
(1) Tarif PAP ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 24
(1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).
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Usulan

perhitungan melalui formula tersebut
berpotensi untuk menaikkan NPAP
sehingga
memberatkan
industri.
Temuan APKI menunjukkan bahwa
NPAP akan melonjak sebesar 499%
dari Rp 1.000/m3 menjadi Rp 5.994/m3,
meskipun status metode perhitungan ini
masih
tertunda
pemberlakuannya
melalui
Kepmen
PUPR
No.
287.1/KPTS/M/2019
tentang
Penundaan Pemberlakuan Keputusan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Dan
Perumahan
Rakyat
Nomor
12/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan
Harga Dasar Air Permukaan

b. volume air; dan
c. kewenangan pengelolaan sumber
daya air.

Perubahan ayat ini berkaitan dengan
perubahan kewenangan pemungutan
PAP di daerah. Keberadaan acuan
Peraturan yang lebih tinggi memberikan
kepastian adanya kewajiban daerah
untuk menetapkan Nilai Perolehan Air
Permukaan sesuai standar yang
ditetapkan secara nasional. Namun,
mengingat ini adalah pengaturan yang
berkaitan pajak dan sifatnya lintas
kementerian, akan lebih baik jika
produk hukum yang menjadi pedoman
adalah Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden.

PERUBAHAN AYAT

Tidak ada perubahan secara substansi
dari sisi tarif Pajak Air Permukaan.
Sistem range masih dipertahankan
sehingga Pemda memiliki opsi untuk
menetapkan tarif pajak dari 0% - 10%.
Praktik di daerah sesungguhnya lebih
banyak mengambil tarif maksimal
dalam penetapan tarif Pajak Air
Permukaan. Tarif PAP hendaknya
ditetapkan melalui klasifikasi tertentu,

(5) Besarnya Nilai Perolehan Air
Permukaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 32
PERUBAHAN AYAT
(1) Tarif PAP ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tarif PAP ditetapkan sesuai dengan
klasifikasi dan karakteristik pengguna

Pasal RUU HKPD

(2) Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 32
(1) Besaran pokok PAP yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif PAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2).

Pasal 25
(1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan
yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (4).

(2) PAP yang terutang dipungut di wilayah
provinsi tempat air berada.

(2) Pajak Air Permukaan yang terutang
dipungut di wilayah daerah tempat air
berada.

Paragraf 7 Pajak Rokok
Pasal 33
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi
rokok.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan
bentuk rokok lainnya yang dikenakan cukai
rokok.

Pasal 26
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi
rokok.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok
daun.
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misalnya berdasarkan angka-angka
koefisien faktor dari “Unsur Sumber
Daya Air” di mana salah satunya adalah
“Kelompok Pengguna”. Tanpa adanya
klasifikasi tertentu, Perda setempat
biasanya akan langsung mengacu
kepada tarif tertinggi yang ditetapkan.
Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih
mempertimbangkan
bahwa
tidak
selamanya
Pemda
mengambil
persentase batas atas sebagai tarif
Pajak Air Permukaan.

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
Air Permukaan.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas pungutan PAP di wilayah
tempat air berada..

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait objek pajak.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas definisi sebelumnya
terkait rokok.

Usulan

TETAP
(2) Tarif PAP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 32
TETAP
(1) Besaran pokok PAP yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif PAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2).
TETAP
(2) PAP yang terutang dipungut di
wilayah provinsi tempat air berada.
Pasal 33
TETAP
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi
rokok.
TETAP
(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan
rokok daun.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok
berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang cukai.

3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah rokok yang tidak dikenai cukai
berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang cukai.

Pasal 34
(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen
rokok.

Pasal 27
(1) Subjek Pajak Rokok adalah
konsumen rokok.

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas pengecualian atas
objek pajak rokok.

(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha
pabrik rokok/produsen dan importir rokok
yang memiliki izin berupa nomor pokok
pengusaha barang kena cukai.

(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha
pabrik rokok/produsen dan importir rokok
yang memiliki izin berupa Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas defisini
sebelumnya terkait subjek pajak rokok.
Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas defisini
sebelumnya terkait wajib pajak rokok.

(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi
Pemerintah yang berwenang memungut
cukai bersamaan dengan pemungutan
cukai rokok.

(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi
Pemerintah yang berwenang memungut
cukai bersamaan dengan pemungutan
cukai rokok.

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas kewenangan atas
instansi yang memungut pajak rokok.

(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disetor ke rekening kas umum
daerah provinsi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk.

(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh
instansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetor ke
rekening kas umum daerah provinsi
secara proporsional berdasarkan jumlah
penduduk.

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas pajak rokok
disetor ke kas umum daerah provinsi
secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Karena pemungutan ini berkaitan
dengan kebijakan fiskal, maka perlu
ada penegasan dari sisi metodologis
dan garis koordinasi dengan Menteri
Keuangan.

Pasal 35
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah
cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah
terhadap rokok.

Pasal 28
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah
cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah
terhadap rokok
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Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya

Usulan
TETAP
3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah rokok yang tidak dikenai cukai
berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang cukai.
Pasal 34
TETAP
(1) Subjek Pajak Rokok adalah
konsumen rokok.
TETAP
(2) Wajib Pajak Rokok adalah
pengusaha pabrik rokok/produsen dan
importir rokok yang memiliki izin berupa
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai.
TETAP
(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi
Pemerintah yang berwenang memungut
cukai bersamaan dengan pemungutan
cukai rokok.
TETAP
(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh
instansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetor ke
rekening kas umum daerah provinsi
secara proporsional berdasarkan jumlah
penduduk.
TETAP
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 35
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis
untuk mempertegas dasar pengenaan
pajak rokok.

Pasal 36
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 29
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar
10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Merujuk Pasal 33 ayat (2) RUU HKPD
mengatur mengenai objek rokok yakni
meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan
bentuk rokok lainnya yang dikenakan
cukai
rokok.
Fakta
empiris
menunjukkan bahwa penerimaan cukai
hasil pengolahan tembakau lainnya
(HPTL), khususnya utuk cairan rokok
elektrik (liquid vape) mengalami
peningkatan.
Dengan
demikian,
pengenaan pajak rokok terhadap
komoditas
rokok
elektrik
dapat
diterapkan
sehingga
berdampak
signifikan
terhadap
PAD
dan
mengontrol
konsumerisme
rokok
elektrik yang berbahaya dari sisi
Kesehatan.
Selain itu, perlu ada insentif berupa
ketentuan tarif khusus bagi daerah
penghasil/industri tembakau, hal ini
terkait
kontribusinya
dalam
memberikan penerimaan bagi negara.
Kontribusi Cukai Hasil Tembakau
terhadap penerimaan negara pada
tahun 2020 adalah 9,7 % dari
keseluruhan
penerimaan
negara.
Penerimaan yang besar ini tentunya
berdampak pula terhadap penerimaan
Pajak sebesar 10% dari cukai rokok
tersebut.
Data
dari
Lokadata
menyebutkan
bahwa
Penerimaan
negara dari cukai rokok dalam 10 tahun
terakhir, rata-rata tumbuh 11,8 persen
setiap tahun, sementara penerimaan
pajak tumbuh 9,7 persen. Konsistensi
nilai persentase pajak (sebesar 10%)
yang tidak berubah merupakan langkah
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Usulan
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah
cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah
terhadap rokok
Pasal 36
TETAP
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar
10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

yang patut diapresiasi, mengingat
peningkatan yang terlalu besar pada
pajak rokok ini berpotensi mendistorsi
penerimaan pemerintah pusat dari
Cukai Hasil Tembakau.
Pasal 37
Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif
Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36.

Paragraf 8 PBB-P2
Pasal 38
(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 30
Besaran pokok Pajak Rokok yang
terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28.

Pasal 77
1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk permukaan bumi hasil
kegiatan reklamasi atau pengurukan.

-

(3) Dikecualikan dari objek PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau
pemanfaatan atas:

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor
Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah,
dan kantor penyelenggara negara lainnya
yang dicatat sebagai barang milik negara

a. digunakan oleh Pemerintah dan
Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan;

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
rokok.

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas objek PBB-P2.

Hadirnya ayat ini memberikan
kepastian hukum atas perolehan
pemanfaatan dari kegiatan reklamasi
atau pengerukan.
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Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas objek PBB-P2.

Pasal 37
TETAP
Besaran pokok Pajak Rokok yang
terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28

Pasal 38
TETAP
1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
TETAP
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil
kegiatan reklamasi atau pengurukan.
TETAP
(3) Dikecualikan dari objek PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor
Pemerintah, kantor Pemerintahan
Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat sebagai

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

atau barang milik Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, panti
sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung,
hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan
oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur
kereta api, Mass Rapid Transit, Light Rail
Transit, atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal
lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut
pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

b.digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;
c.digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d.merupakan hutan lindung, hutan suaka
alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh
desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;
e.digunakan oleh perwakilan diplomatik
dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik; dan
f.digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 39
(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

Pasal 78
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas
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Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait subjek pajak.

Usulan
barang milik negara atau barang milik
Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah,
panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung,
hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan oleh perwakilan diplomatik
dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur
kereta api, Mass Rapid Transit, Light
Rail
Transit, atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat
tinggal lainnya berdasarkan NJOP
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang
dipungut pajak bumi dan bangunan oleh
Pemerintah.
Pasal 39
TETAP
(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas Bangunan.

Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas Bangunan.

2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Pasal 40
(1) Dasar pengenaan Pajak PBB-P2 adalah
NJOP.

Pasal 79
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses
penilaian PBBP2.

-

(3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan
paling rendah sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak ditetapkan paling rendah
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
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Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait objek pajak.

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait dasar pengenaan
PBB-P2 yakni NJOP.
Terkait dengan PBB, pelaku usaha
menyarankan pemerintah sebaiknya
menetapkan klasifikasi jenis tanah
berdasarkan fungsi dan luas. Untuk
jenis tanah dan bangunan yang
memiliki fungsi usaha sebaiknya
diberikan insentif ataupun kebijakan
yang menetapkan tarif lebih rendah
daripada tarif bangunan dengan fungsi
pribadi. Pemberian insentif akan
mendorong pertumbuhan usaha dan
semestinya ditetapkan dalam regulasi
daerah yang panduannya dibuat oleh
pemerintah pusat. Pemerintah
sebaiknya melakukan sinkronisasi
antara zona nilai tanah dan NJOP
untuk menjamin kepastian harga tanah
di daerah.
Peningkatan harga properti perlu
menjadi pertimbangan dalam meninjau
penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP). Diperlukan
ada
penyesuaian
atas
besaran

Usulan
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.
TETAP
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.
TETAP
(1) Dasar pengenaan Pajak PBB-P2
adalah NJOP.
TETAP
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses
penilaian PBBP2.

PERUBAHAN AYAT
(4) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan
paling rendah sebesar Rp60.000.000,00

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau
menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di
satu wilayah kabupaten/kota, NJOP Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hanya diberikan atas salah satu
objek PBBP2 untuk setiap Tahun Pajak.

-

(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan
PBB-P2 ditetapkan serendah-rendahnya
20% (dua puluh persen) dan paling tinggi
100% (seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

-

(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali
untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan

2)
Besarnya
NJOP
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak
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Analisis

Usulan

NJOPTKP sehingga nilai NJOPTKP
relevan dengan situasi terkini (harga
properti yang dipengaruhi inflasi).
Mengutip Keputusan Menteri PUPR
Nomor
242/KPTS/M/2020,
berikut
daftar batasan harga rumah subsidi
2021 yang terbagi dalam 5 lokasi: Jawa
(Kecuali Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi): Rp 150.500.000.
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi): Rp 168.000.000.
Melihat jumlah tersebut, maka perlu
ditinjau kembali besaran NJOPTKP
mengingat penghuni rumah subsidi
tidak seluruhnya berada pada kondisi
ekonomi yang sejahtera (terlebih di
masa pandemi).

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

Perlunya mekanisme administrasi yang
lebih baik agar tidak terjadi kebocoran
pendapatan dari mekanisme seperti ini.
Penetapan system ini sudah tepat
dimana Ketika wajib pajak memiliki
bangunan lebih dari satu, maka hanya
1 bangunan saja yang diberikan
NJOPTKP. Tentu hal ini perlu
memperhatikan pembedaan antara
kepemilikan
pribadi
dengan
kepentingan usaha agar mendukung
kemudahan berusaha di daerah.
Ketentuan ini sudah tepat sehingga ada
kepastian secara closed list terkait
NJOP di daerah

PERUBAHAN AYAT

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas penetapan NJOP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak pelaku usaha
memiliki atau menguasai lebih dari satu
objek
PBB-P2
di
satu
wilayah
kabupaten/kota, NJOP Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hanya diberikan atas salah satu objek
PBBP2 untuk setiap Tahun Pajak.

TETAP
(5) NJOP yang digunakan untuk
perhitungan
PBB-P2
ditetapkan
serendah-rendahnya 20% (dua puluh
persen) dan paling tinggi 100% (seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi
NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya.

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
sesuai
dengan
perkembangan
wilayahnya.

(7) Besarnya NJOP ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

3)
Penetapan
besarnya
NJOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Kepala Daerah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.

-

Pasal 41
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi
sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 80
(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen).

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berupa lahan produksi
pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah
dari tarif untuk lahan lainnya.
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Tidak ada perubahan dalam ayat ini
secara substansi. Instrumen Perkada
merupakan instrumen hukum yang
adaptif dan proses penyusunannya
tidak serumit perda, sehingga ketika
terjadi perubahan besaran NJOP dapat
disesuaikan sesuai konteks dan situasi
yang berlangsung.
Karena penilaian ini berkaitan dengan
kebijakan fiskal, maka perlu ada
penegasan dari sisi metodologis dan
garis koordinasi dengan Menteri
Keuangan.

Bisa berpotensi menimbulkan dampak
ekonomi negatif. Selain itu, harus ada
pemisahan tarif untuk kepentingan
usaha dengan tarif pribadi serta harus
termuatnya kriteria rinci mengenai
indikator penetapan presentasi tarif.
Penentuan perhitungan tarif
PBB untuk bangunan sebaiknya
mempertimbangkan kearifan lokal.
Pelaku usaha di Manokwari merasa
bahwa selama ini perhitungan kontruksi
bangunan
menggunakan
acuan
bangunan di Pulau Jawa. Ini tentu
berbeda dengan konstruksi bangunan
di tanah Papua, di mana rumah
umumnya bangunan setengah kayu
dan semen. Pemerintah pusat perlu
mempertimbangkan
kearifan
lokal
dalam penentuan tarif PBB, melalui
pemberian panduan kepada daerah
terkait dengan diskresi sesuai dengan

Usulan
(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,
kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya.
TETAP
(7) Besarnya NJOP ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

TETAP
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian
PBB-P2
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan MenterI.
Pasal 41
PERUBAHAN AYAT
(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen).
PERUBAHAN AYAT
(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berupa lahan
produksi pangan, ternak, dan bangunan
hijau ditetapkan lebih rendah dari tarif
untuk lahan lainnya.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 42
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3).

Pasal 81
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 43
(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka
waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 43
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1
(satu) tahun kalender.

(2)
Saat
yang
menentukan
untuk
menghitung PBB-P2 yang terutang adalah
menurut keadaan objek PBB-P2 pada
tanggal 1 Januari.

(2) Saat yang menentukan pajak yang
terutang adalah menurut keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari.

(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di
wilayah daerah yang meliputi letak objek
PBB P2.

(3)Tempat pajak yang terutang adalah di
wilayah daerah yang meliputi letak objek
pajak

Paragraf 9 BPHTB
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kebutuhan daerah. Selain itu, perlu juga
untuk memberikan kriteria khusus bagi
Bangunan Hijau sehingga memberikan
motivasi insentif bagi pelaku usaha
untuk
mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan.
Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih
mempertimbangkan
bahwa
tidak
selamanya
Pemda
mengambil
persentase batas atas sebagai tariff
PBB-P2.
Tidak ada perubahan secara substansi.
Yang terpenting dari ayat ini adalah
adanya
system
yang
mampu
memastikan bahwa tidak akan terjadi
kebocoran potensi penerimaan daerah
atau hadirnya perilaku curang lainnya.

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas PBB-P2 terutang.

Usulan

TETAP
(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

TETAP
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan
PBB-P2
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)
dengan tarif PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Pasal 43
TETAP
(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka
waktu 1 (satu) tahun kalender.
TETAP
(2) Saat yang menentukan untuk
menghitung PBB-P2 yang terutang
adalah menurut keadaan objek PBB-P2
pada tanggal 1 Januari.
TETAP
(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah
di wilayah daerah yang meliputi letak
objek PBB P2.

Pasal RUU HKPD
Pasal 44
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal Eksisting

Analisis

Pasal 85
1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah Perolehan
Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.
b.pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(3) Hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.hak milik;
b.hak guna usaha;
c.hak guna bangunan;
d.hak pakai;
e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
f.hak pengelolaan.
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Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait objek BPHTB.
Tidak ada perubahan secara
substansi.

Tidak ada perubahan secara
substansi.

Usulan
TETAP
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
TETAP
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
TETAP
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
dan
f. hak pengelolaan.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan
Daerah, penyelenggara negara dan
lembaga negara lainnya yang dicatat
sebagai barang milik negara atau barang
milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga
internasional dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan
atau perwakilan lembaga tersebut yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena
konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena
wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang
digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah objek pajak yang
diperoleh:
a.perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b.negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;
c.badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan
syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi
dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;
d.orang pribadi atau Badan karena
konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;
e.orang pribadi atau Badan karena wakaf;
dan
f.orang pribadi atau Badan yang
digunakan untuk kepentingan/badah.

Karena ini berkaitan dengan kebijakan
fiskal, maka perlu ada penegasan dari
sisi metodologis dan garis koordinasi
dengan Menteri Keuangan.

Pasal 45
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 86
(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait subjek BPHTB.

Usulan
TETAP
(4) Dikecualikan dari objek BPHTB
adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah,
Pemerintahan Daerah, penyelenggara
negara dan lembaga negara lainnya
yang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga
internasional dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan lembaga tersebut
yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri
d. untuk perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena
konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena
wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang
digunakan untuk kepentingan ibadah;
dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
TETAP
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 46
(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai
perolehan objek pajak.

Pasal 87
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah,
hibah wasiat, waris, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya,
pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap,
pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian
hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang untuk penunjukan pembeli
dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui atau lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal:
a.jual beli adalah harga transaksi;
b.tukar menukar adalah nilai pasar;
c.hibah adalah nilai pasar;
d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
e.waris adalah nilai pasar;
f.pemasukan dalam peseroan atau badan
hukum lainnya adalah nilai pasar;
g.pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan adalah nilai pasar;
h.peralihan hak karena pelaksanaan
putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i.pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;
j.pemberian hak baru atas tanah di luar
pelepasan hak adalah nilai pasar;
k.penggabungan usaha adalah nilai
pasar;
l.peleburan usaha adalah nilai pasar;
m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n.hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o.penunjukan pembeli dalam lelang
adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.
3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf n tidak
diketahui atau lebih rendah daripada

77

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait wajib pajak BPHTB

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas definisi
sebelumnya terkait wajib pajak BPHTB
Tidak ada perubahan dalam ayat ini
karena secara substansial memiliki
nilai yang sama yaitu penetapan nilai
dan harga terhadap sejumlah aktivitas
jual beli, alih waris dan pengalihan aset
hak atas tanah dan bangunan.

Sepakat karena untuk menyesuaikan
rata-rata harga jual dengan NJOP yang
terbaru, mengingat bisa saja transaksi

Usulan
TETAP
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pasal 46
TETAP
(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah
nilai perolehan objek pajak.
TETAP
(2) Nilai perolehan objek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar,
hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak
karena pelaksanaan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar
pelepasan hak, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha,
dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang untuk penunjukan pembeli
dalam lelang.

TETAP
(3) Dalam hal nilai perolehan objek
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

bumi dan bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang
digunakan adalah NJOP yang digunakan
dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

NJOP yang digunakan dalam pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan
yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi
dan Bangunan.

dilakukan pada saat tahun di mana
NJOP mengalami perubahan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB
terutang, Pemerintah Daerah menetapkan
nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
sebagai pengurang dasar pengenaan
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

-

Dibutuhkan untuk memberikan
kepastian hukum pada saat subyek
pajak terutang tidak atau belum
membayar BPHTB.

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak
tidak kena pajak ditetapkan paling rendah
sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib
Pajak di wilayah Daerah tempat
terutangnya BPHTB.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan paling
rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah
wasiat atau waris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan
angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris
atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri, Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
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Tidak ada perubahan baik dari sisi
nominal maupun substantif dalam ayat
ini.
Namun,
kajian
KPPOD
menunjukkan bahwa Menurut pelaku
usaha BPHTB bermasalah dalam
penetapan Nilai Penetapan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dan
tingginya persentase tarif. Penetapan
NPOPTKP minimal Rp 60 juta
dirasakan terlalu rendah dan tidak
konsisten dengan kebijakan bantuan
rumah golongan tidak mampu sebesar
Rp 150 juta – 160 juta. Pelaku usaha
menilai bahwa penentuan NPOPTKP
sebaiknya disamakan atau mendekati
nilai bantuan tersebut agar masyarakat
yang tidak mampu lebih mudah
mendapatkan legalitas properti mereka.
Tidak ada perubahan baik dari sisi
nominal maupun substantif dalam ayat
ini

Usulan
(2) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan
pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang digunakan
adalah NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan
pada tahun terjadinya perolehan.
TETAP
(4) Dalam menentukan besaran BPHTB
terutang, Pemerintah Daerah
menetapkan nilai perolehan objek pajak
tidak kena pajak sebagai pengurang
dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
PERUBAHAN AYAT
(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak
tidak kena pajak ditetapkan paling
rendah sebesar Rp 140.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) untuk
perolehan hak pertama Wajib Pajak di
wilayah Daerah tempat terutangnya
BPHTB.

TETAP
(6) Dalam hal perolehan hak karena
hibah wasiat atau waris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf
a angka 4 dan angka 5 yang diterima
orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak
kena pajak ditetapkan paling rendah
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

paling rendah sebesar Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat
atau waris tertentu, Pemerintah Daerah
dapat menetapkan nilai perolehan objek
pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi dari
nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

-

Ketentuan ini secara diksi menimbulkan
makna bahwa hal ini bisa dijalankan
oleh pemda maupun tidak. Selain itu,
perihal peralihan hak karena hibah dan
wasiat
perlu
memperhatikan
peruntukan dari peralihan tersebut,
sehingga perlu ditegaskan dalam klasul
ini bahwa klasul ini berlaku apabila
peralihantersebut digunakan untuk
kepentingan umum (bukan komersil).

Pasal 47
Pasal 88
(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% (lima persen).
(1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% (lima persen).
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Tidak ada perubahan secara substansi
dari sisi tarif BPHTB. Sistem range
masih dipertahankan sehingga Pemda
memiliki opsi untuk menetapkan tarif
pajak dari 0% -5%. Praktik di daerah
sesungguhnya lebih banyak mengambil
tarif maksimal dalam penetapan tarif
Pajak BPHTB. Persentase BPHTB
sebesar 5% dirasakan membebani
pelaku
usaha.
Beban
kegiatan
membangun sendiri sebesar 2% dan
10% untuk kontraktor. Ini juga tidak
sejalan dengan kebijakan pemerintah
pusat yang menerapkan tarif 1% untuk
subsidi rumah sedangkan untuk
kategori selain rumah justru tarifnya
lebih tinggi. Pelaku usaha menyarakan
penurunan tarif dengan persentase
2,5% untuk BPHTB non subsidi dan 1%
untuk subsidi. Ketentuan yang sama
juga terkonfirmasi pada PP No. 34/2016
tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas

Usulan
keturunan lurus satu derajat ke atas atau
satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat atau waris, termasuk
suami/istri, nilai perolehan objek pajak
tidak kena pajak ditetapkan paling
rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
PERUBAHAN AYAT
(7) Atas perolehan hak karena hibah
wasiat atau waris tertentu, Pemerintah
Daerah
dapat
menetapkan
nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak
yang lebih tinggi dari nilai perolehan
objek
pajak
tidak
kena
pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
selama diperuntukan untuk kepentingan
umum.
PERUBAHAN AYAT
(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi
sebesar 2,5% untuk BPHTB non subsidi
dan 1% BPHTB untuk subsidi.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas
Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya bahwa besarnya pajak
penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan adalah: a)
2,5% untuk selain rumah sederhana
dan rumah susun sederhana; a) 1%
untuk rumah sederhana dan rumah
susun sederhana; dan c) 0% untuk
bangunan pemerintah dan bangunan
untuk kepentingan umum.
(2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 48
(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan antara
dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah
dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2).

Pasal 89
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (6).

(2) BPHTB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau
Bangunan berada.

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat Tanah dan/atau
Bangunan berada.
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Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih
mempertimbangkan bahwa tidak
selamanya Pemda mengambil
persentase batas atas sebagai tarif
BPHTB.

TETAP

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
BPHTB.

TETAP

Tidak ada perubahan secara
substansi. Keberadaan ayat ini hanya
untuk mempertegas pungutan atas
BPHTB di wilayah daerah tempat
tanah/bangunan berada.

(2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(1) Besaran pokok BPHTB yang
terutang dihitung dengan cara
mengalikan antara dasar pengenaan
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2).
TETAP
(2) BPHTB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau
Bangunan berada.

Pasal RUU HKPD
Pasal 49
Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a.
pada
tanggal
dibuat
dan
ditandatanganinya perjanjian pengikatan
jual beli untuk jual beli;
b.
pada
tanggal
dibuat
dan
ditandatanganinya
akta
untuk
tukar
menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum lainnya,
pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang
diberi
kuasa
oleh
penerima
waris
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak untuk pemberian
hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak untuk pemberian
hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang
lelang untuk lelang.

Pasal Eksisting

Analisis

Pasal 90
Saat terutangnya pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk:
a.jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;
b.tukar-menukar adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;
c.hibah adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;
d.hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;
e.waris adalah sejak tanggal yang
bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke kantor bidang pertanahan;
f.pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;
g.pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;
h.putusan hakim adalah sejak tanggal
putusan pangadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;
i.pemberian hak baru atas Tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak adalah
sejak
tanggal
diterbitkannya
surat
keputusan pemberian hak;
j.pemberian hak baru di luar pelepasan
hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
surat keputusan pemberian hak;
k.penggabungan usaha adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;
l.peleburan usaha adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;
m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;
n.hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta; dan

81

Tidak ada perubahan secara substansi.
Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas penetapan terutang
dalam BPHTB.

Usulan
TETAP
Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a.
pada
tanggal
dibuat
dan
ditandatanganinya perjanjian pengikatan
jual beli untuk jual beli;
b.
pada
tanggal
dibuat
dan
ditandatanganinya akta untuk tukar
menukar,
hibah,
hibah
wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan
peralihan,
penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau
yang diberi kuasa oleh penerima waris
mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat
keputusan
pemberian
hak
untuk
pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat
keputusan
pemberian
hak
untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan
hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang
lelang untuk lelang.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

o.elang adalah sejak tanggal penunjukkan
pemenang lelang.
Paragraf 10 PBJT
Pasal 50
Objek PBJT merupakan penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

-

PBJT hadir sebagai suatu nomenklatur
pajak baru dan merupakan hasil
integrasi dari 5 jenis pajak yang
sebelumnya terpisah. Lima jenis pajak
tersebut meliputi pajak atas Makanan
dan/atau Minuman; Tenaga Listrik;
Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa
Kesenian dan Hiburan.Integrasi ini
merupakan bentuk simplifikasi yang
memudahkan dalam pengaturan
sehingga kelima jenis pajak tersebut
yang sebenarnya memiliki nilai yang
sama tidak diatur dalam sejumlah jenis
pajak yang berceceran.

PERUBAHAN AYAT
Objek PBJT merupakan penjualan,
barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Penggunaan kata ‘penyerahan’ dan
‘konsumsi’ sangat ambigu dan dapat
merugikan perusahaan. Terutama jika
barang atau jasa yang dihasilkan
sendiri dan dipergunakan sendiri,
begitu juga jika penyerahan dilakukan
oleh perusahaan penghasil listrik
kepada perusahaan yang masih dalam
satu Grup Perusahaan terintegrasi.
Pasal 51
(1) Penjualan dan/atau penyerahan
Makanan dan/atau Minuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi
Makanan dan/atau Minuman yang
disediakan oleh:
a. Restoran yang paling sedikit
menyediakan layanan penyajian makanan
dan/atau minuman berupa meja, kursi,
dan/atau peralatan makan dan minum;
b. penyedia jasa boga atau katering yang
melakukan:
1. proses penyedian bahan baku dan
bahan setengah jadi, pembuatan,

-

Keberadaan pasal ini khususnya
mempertegas
batasan
aktivitas
penyediaan/penjualan
makanan/minuman yang dikenakan
PPN dan yang dikenakan pajak daerah,
di mana untuk dapat dikategorikan
sebagai restoran dan dikenakan Pajak
Restoran (yang dalam RUU ini
diintegrasikan dengan nama Pajak
Barang dan Jasa Tertentu), harus
paling sedikit menyediakan layanan
penyajian makanan dan/atau minuman
berupa meja, kursi,
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TETAP
(1) Penjualan dan/atau penyerahan
Makanan dan/atau Minuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a meliputi Makanan dan/atau
Minuman yang disediakan oleh:
a. Restoran yang paling sedikit
menyediakan layanan penyajian
makanan dan/atau minuman berupa
meja, kursi, dan/atau peralatan makan
dan minum;
b. penyedia jasa boga atau katering

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

penyimpanan, serta penyajian berdasarkan
pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi
dimana proses pembuatan dan
penyimpanan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan makanan/minuman:
a. dengan peredaran usaha tidak melebihi
batas tertentu yang ditetapkan dalam
Perda;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan
sejenisnya yang tidak semata-mata menjual
Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau
Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang
kegiatan usaha utamanya menyediakan
pelayanan jasa menunggu pesawat
(lounge) pada bandar udara.

-

Pengecualian ini sejalan dengan
pemungutan PPN dimana dengan
adanya pengecualian ini, ada potensi
untuk dilakukan pemungutan PPN
sehingga PBJT tidak mempersempit
basis pajak PPN di level daerah

Pasal 52
(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah
penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna
akhir.

Dalam UU PDRD ayat ini tidak diatur
dalam pasal yang membahas tentang
pengguna akhir konsumsi tenaga listrik
sehingga
ayat
ini
memberikan
kejelasan terkait objek tenaga listrik.
PBJT menyasar seluruh tenaga listrik,
baik
yang
diperjualbelikan,
diserahterimakan,
maupun
yang
dikonsumsi oleh konsumen akhir. RUU
HKPD tidak membedakan mana tenaga
listrik yang dihasilkan sendiri dan mana
tenaga listrik yang dihasilkan oleh
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Usulan
yang melakukan:
1. proses penyedian bahan baku dan
bahan setengah jadi, pembuatan,
penyimpanan, serta penyajian
berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan
oleh pemesan dan berbeda dengan
lokasi dimana proses pembuatan dan
penyimpanan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau
tanpa peralatan dan petugasnya.
TETAP
(2) Dikecualikan dari objek PBJT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan makanan/minuman:
a. dengan peredaran usaha tidak
melebihi batas tertentu yang ditetapkan
dalam Perda;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan
sejenisnya yang tidak semata-mata
menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan
dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas
yang kegiatan usaha utamanya
menyediakan pelayanan jasa menunggu
pesawat (lounge) pada bandar udara.

TETAP
(1) Konsumsi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b adalah penggunaan Tenaga
Listrik oleh pengguna akhir.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

Pemerintah. Bagi penghasil tenaga
listrik dan kemudian listrik yang
dihasilkannya diserahkan kepada sister
company (satu badan usaha), tenaga
listrik tersebut juga menjadi objek pajak
PBJT
(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat
yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
dan perwakilan asing berdasarkan asas
timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah
ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan
sendiri dengan kapasitas tertentu yang
tidak memerlukan izin dari instansi teknis
terkait; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang
diatur dengan Perda.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak
Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.penggunaan tenaga listrik oleh instansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b.penggunaan tenaga listrik pada tempattempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan
asas timbal balik;
c.penggunaan tenaga listrik yang
dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari
instansi teknis terkait; dan
d.penggunaan tenaga listrik lainnya yang
diatur dengan Peraturan Daerah.
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Pengenaan pajak terhadap tenaga
listrik
yang
dihasilkan
sendiri
memberatkan
aktivitas
berusaha.
Pertama, keberadaan pembangkit listrik
yang dihasilkan sendiri lahir dari
keterbatasan
negara
dalam
menyediakan sumber daya listrik
kepada publik. Kedua, pembangkit
listrik sendiri lebih berperan sebagai
faktor
produksi
daripada
alat
penerangan. Ketiga, pengurusan izin
pembangkit listrik sendiri sangat rumit
karena tidak hanya diurus di pemda,
tetapi hingga ke pemerintah pusat
(Kementerian ESDM). Karena itu,
pengenaan PPJ atas pembangkit
sendiri menimbulkan ekonomi berbiaya
tinggi
bagi
perusahaan
dan
masyarakat.
Pengenaan pajak
penerangan jalan khususnya untuk
pembangkit listrik yang dihasilkan
sendiri oleh pelaku usaha tidak sejalan
dengan logika sistem desentralisasi.
Dalam sistem ini, pajak selalu dikaitkan
dengan urusan atau sub-urusan yang
menjadi
kewenangan
pemerintah
daerah. Pertanyaannya, apakah listrik
merupakan
urusan
pemerintah
kabupaten/kota? Sesuai Putusan MK
Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai 13
Desember 2021, PPJ tidak dapat
dikenakan lagi atas listrik yang
dihasilkan sendiri dan dihasilkan
sumber lain selain PLN. Oleh karena
itu, mulai tanggal tersebut, Pemda

PERUBAHAN AYAT
(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat
yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing
berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah
ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang
dihasilkan sendiri untuk penggunaan
sendiri serta penggunaannya untuk
menunjang kegiatan usahanya maupun
grup perusahaan yang terintegrasi; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang
diatur dengan Perda.

Pada
pasal
52
ayat
2
agar
mencantumkan juga pengecualian atas
hal-hal berikut:
1. Tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri dan penggunaannya
untuk kepentingan produksi di
dalam kawasan yang terintegrasi
seperti
misalnya
kawasan
industri dan kawasan berikat.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis
hanya dapat memungut PPJ atas listrik
yang
dihasilkan
PLN
kepada
masyarakat.
Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri (Pasal 52 ayat (2) huruf d),
dikecualikan dari pengertian konsumsi
barang dan jasa tertentu yang
merupakan objek PBJT (Pasal 50).
Namun demikian Pada pasal 52 ayat (2)
huruf d tersebut terdapat frasa
“kapasitas
tertentu”
yang
tidak
dijelaskan dalam bagian penjelasan,
sehingga berpotensi menimbulkan
multitafsir karena tidak ada kepastian.

Pasal 53
(1) Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi
jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penyewaan ruang
rapat/pertemuan pada:
a. hotel;
b. hostel;
c. villa;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah
penginapan/guesthouse/bungalow/resort
/cottage; dan
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan
sebagai hotel.

(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang

Dalam UU PDRD ayat ini tidak diatur
dalam pasal yang membahas tentang
jasa perhotelan, sehingga keberadaan
ayat ini memberikan kejelasan terkait
jasa apa saja yang dimaksudkan dalam
jasa perhotelan.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
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Perubahan dalam ayat ini adalah
dengan menghilangkan objek pajak
apartemen dan persewaan ruangan
untuk diusahakan di hotel. Hilangnya

Usulan
2. Tenaga listrik yang
yang
dibangkitkan,
ditransmisikan,
dan didistribusikan untuk segala
macam keperluan, tetapi tidak
meliputi listrik yang dipakai untuk
komunikasi, elektronika, atau
isyarat.
Tambahan Penjelasan Pasal 52:
Penjualan,
penyerahan,
dan/atau
konsumsi terkait Tenaga Listrik yg
dihasilkan sendiri dan digunakan sendiri
oleh Wajib Pajak dan/atau perusahaan
afiliasinya di dalam satu kawasan industri
yg terintegrasi tidak termasuk dalam
Objek PBJT.
TETAP
(1) Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf c
meliputi jasa penyediaan akomodasi dan
fasilitas penunjangnya, serta penyewaan
ruang rapat/pertemuan pada:
a. hotel;
b. hostel;
c. villa;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah
penginapan/guesthouse/bungalow/resort
/cottage; dan
j. tempat tinggal pribadi yang
difungsikan sebagai hotel.
TETAP
(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit,
asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan
atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan
wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk
diusahakan di hotel.

a.jasa tempat tinggal asrama yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
b.jasa sewa apartemen, kondominium,
dan sejenisnya;
c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan
atau kegiatan keagamaan;
d.jasa tempat tinggal di rumah sakit,
asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan
wisata yang diselenggarakan oleh Hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

objek pajak daerah apartemen tentunya
akan memperluas basis pajak dan
berpotensi meningkatkan penerimaan
pajak daerah mengingat bisnis sewa
apartemen tengah menjamur dan
menjadi potensi pajak bagi pemda.

meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit,
asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat
pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan
wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk
diusahakan di hotel.

-

Dalam UU PDRD ayat ini tidak diatur
dalam pasal yang membahas tentang
parkir.
Keberadaan
ayat
ini
memperjelas wajib pajak atas pajak
yang harus dibayarkan atas jasa diluar
badan jalan.

TETAP

Pasal 54
(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir; dan
b. pelayanan memarkirkan kendaraan
(parkir valet).

(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan
tempat parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan
oleh perkantoran yang hanya digunakan
untuk karyawannya sendiri;
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur
dengan Perda.

-

Pengaturan ini sudah tepat mengingat
praktik di lapangan jasa parkir untuk
pegawai kantor masih dikenai pajak
yang sama dengan jasa parkir untuk
aktivitas komersil.
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Usulan

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir; dan
b. pelayanan memarkirkan kendaraan
(parkir valet).
TETAP
(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan
tempat parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang
diselenggarakan oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawannya
sendiri;
c. jasa tempat parkir yang
diselenggarakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik; dan

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur
dengan Perda.

Pasal 55
(1) Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio
visual lainnya yang dipertontonkan secara
langsung pada suatu lokasi tertentu;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau
busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan
bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan
menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga
dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi,
wahana pendidikan, wahana budaya,
wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;
k. panti pijat, pijat refleksi; dan
l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan
mandi uap/spa.

Pasal 42
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a.tontonan film;
b.pagelaran kesenian, musik, tari,
dan/atau busana;
c.kontes kecantikan, binaraga, dan
sejenisnya;
d.pameran;
e.diskotik, karaoke, klab malam, dan
sejenisnya;
f.sirkus, akrobat, dan sulap;
g.permainan bilyar, golf, dan boling;
h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan
permainan ketangkasan;
i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan
pusat ke bugaran (fitness center); dan
j.pertandingan olahraga.

(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan
Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang
semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak
dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan
tidak dipungut bayaran; dan/atau

Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat
dikecualikan dengan Peraturan Daerah.
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Dibandingkan UU PDRD, dalam ayat 1
pasal 55 ini telah ditambahkan pajak
terhadap objek rekreasi seperti wahana
permainan air (waterboom, waterpark),
wahana ekologi (ecopark) dan bentuk
rekreasi lainnya yang sejenis, objek
olahraga
permainan
(persewaan
sarana dan prasarana olahraga),
sehingga keberadaan penambahan ini
selain memperjelas status pajak dari
obyek yang disebutkan di atas juga
menambah pemasukan daerah dari
sektor pajak.

Keberadaan pasal ini tepat karena
mengecualikan
pajak
terhadap
sejumlah jenis hiburan yang tidak
bertujuan ekonomis tetapi sebagai
sebuah promosi budaya.

TETAP
(1) Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan
audio visual lainnya yang dipertontonkan
secara langsung pada suatu lokasi
tertentu;
b. pagelaran kesenian, musik, tari,
dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan
kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan
menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk
olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi,
wahana pendidikan, wahana budaya,
wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;
k. panti pijat, pijat refleksi; dan
l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar,
dan mandi uap/spa.
TETAP
(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan
Hiburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan
Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan
tidak dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya
yang diatur dengan Perda.
Pasal 56
(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen
barang dan jasa tertentu.

(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu.

Pasal 57
(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah
yang dibayarkan oleh konsumen barang
atau jasa tertentu.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dasar pengenaan PBJT dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa
sejenis yang berlaku di wilayah Daerah
yang bersangkutan.

Usulan
tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya
yang diatur dengan Perda.

-

TETAP

-

Pengaturan pasal terkait subjek dan
wajib pajak PBJT serta dasar
pengenaan pajaknya ini dikarenakan
hadirnya nomenklatur baru terkait
PBJT.

(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan
penjualan atau menggunakan Barang
dan Jasa tertentu.

-

Penggunaan
kata
‘penyerahan’
membuka
potensi
yang
dapat
merugikan perusahaan, terutama jika
penyerahan tidak mempunyai efek
transaksi ekonomis dan dilakukan
masih dalam satu Badan Hukum.

-

Dengan demikian semestinya Wajib
Pajak hanya dikenakan pada Pribadi
atau Badan yang menjualbelikan atau
menggunakan tenaga listrik.

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah
jumlah yang dibayarkan oleh konsumen
barang atau jasa tertentu.
TETAP

Pasal 57 Ayat (1) tidak memberikan
pengaturan yang jelas sebagai dasar
untuk
menghitung
jumlah
yang
dibayarkan oleh konsumen. Apakah
menggunakan harga PLN, atau
menggunakan perhitungan lain sebagai
harga dasar. Hal ini membuka potensi
adanya pengenaan harga dasar yang
tinggi, yang jika dikalikan dengan
besaran tarif yang tinggi, akan sangat
merugikan industri.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dasar
pengenaan
PBJT
dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa
sejenis yang berlaku di wilayah Daerah
yang bersangkutan.

(1) Subjek Pajak PBJT adalah
konsumen barang dan jasa tertentu.
PERUBAHAN AYAT

TETAP

Memberikan penjelasan dalam hal:
•

Bagaimana menghitung jumlah
yang dibayarkan oleh konsumen.

Melibatkan industri dalam menentukan
dasar penghitungan jumlah yang
dibayarkan
Pasal 58
(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen).

-

Tarif pengenaan seragam 10% dinilai
kurang tepat apalagi terhadap PBJT
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TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

tenaga listrik dan jasa parkir. Dimana (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi
tarif listrik atas industri, dan tarif atas
sebesar 10% (sepuluh persen),
listrik yang diproduksi sendiri harus
dibuat lebih rendah ketimbang tarif
umum
sebagai
bentuk
insentif
tambahan. Persoalan lain mengenai
tarif ini adalah adanya fakta dimana
pemda
menetapkan
tarif
pajak
maksimal (10%) padahal tidak semua
pelaku usaha perhotelan memiliki
kemampuan dan daya saing yang
sama, perlu ada atensi khusus
mengenai penetapan tarif sesuai skala
usaha perhotelan itu sendiri. Studi
KPPOD (2018) menyebutkan bahwa
generalisasi tarif memberatkan pelaku
restoran berskala usaha kecil. UU
PDRD tidak mengenal klasifikasi usaha
dalam penetapan tarif. Kondisi ini
membebani pelaku bisnis berskala
UMKM. Perlu adanya klasifikasi
tertentu, sehingga PERDA tidak
langsung mengacu kepada tarif
tertinggi yang ditetapkan.
Untuk pelaku usaha restoran dan hotel,
persoalan yang terjadi adalah tarif pajak
yang dikenakan kepada pelaku usaha
kerap dipukul rata antara pelaku usaha
skala kecil dan skala besar. Perlu
dilakukan pembedaan tarif sesuai
dengan skala dan kapasitas usaha
tersebut sehingga kepatuhan pajak
dapat
terjamin
daripada
mengutamakan penerimaan pajak yang
akhirnya justru membebankan pelaku
usaha dan mengganggu iklim investasi
daerah.
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada
diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling
tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima
persen).
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Batas atas pajak hiburan untuk
karaoke mengalami penurunan dari
yang semula 75% menjadi 40%

PERUBAHAN AYAT

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi
sebesar 40% (empat puluh persen).
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Analisis

Usulan

(terjadi penurunan 5%). UU PDRD
menerapkan pemisahan antara hiburan
biasa dengan hiburan “khusus” dimana
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling
tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima
persen). (2) Khusus untuk Hiburan
berupa pagelaran busana, kontes
kecantikan, diskotik, karaoke, klab
malam, permainan ketangkasan, panti
pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak
Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
Akan tetapi, RUU HKPD melakukan
pemerataan konteks tarif dimana tarif
atas jasa hiburan pada diskotik,
karaoke, kelab malam, bar, dan mandi
uap/spa ditetapkan paling tinggi
sebesar 40% (empat puluh persen).
Pemerataan tarif menjadi 40%
menghilangkan semangat “sin tax”
dalam
nomenklatur
pajak
ini.
Menempatkan jasa karaoke dengan
jasa kesenian rakyat pada tarif yang
sama berpotensi menimbulkan risiko
sosial yang notabene selama ini
dihindari masyarakat. Semangat “sin
tax” untuk mengontrol perilaku publik
menjadi pudar dan berlawanan dengan
semangat masyarakat dalam aspek
moralitas. Beranjak dari konteks
tersebut, diperlukan adanya pemisahan
tarif jenis hiburan berdasarkan potensi
risiko yang dihadapi sehingga tarif 40%
ini tidak membebani pelaku hiburan
rakyat dan tarif ini tidak menyuburkan
potensi penyimpangan sosial di daerah.
Penetapan
tarif
perlu
juga
memperhatikan karakteristik daerah,
khususnya antara daerah pariwisata
dengan daerah sosio-kultural tertentu.

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling
tinggi sebesar 75 % (tiga puluh lima
persen).
(2) Penetapan tarif Pajak Hiburan
memperhatikan jenis hiburan, potensi
risiko sosial, karakteristik daerah, dan
kearifan
lokal
pada
praktik
pemungutannya.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(3) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 59
(1) Besaran pokok PBJT yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 dengan tarif PBJT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (3).

-

Usulan

Catatan kritis terhadap Pemda adalah
untuk lebih mempertimbangkan bahwa
tidak selamanya Pemda mengambil
persentase batas atas sebagai tariff
PBJT.

TETAP

Pengaturan pasal terkait besaran pokok
serta pungutan terutang atas PBJT
dikarenakan hadirnya nomenklatur baru
terkait PBJT. Selain itu, ini juga
memberikan kepastian hukum terhadap
subjek terutang atas pajak tersebut.

TETAP

Penggunaan
kata
‘penyerahan’
membuka
potensi
yang
dapat
merugikan perusahaan, terutama jika
penyerahan tidak mempunyai efek
transaksi ekonomis dan dilakukan
masih dalam satu Badan Hukum.

(3) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan
PBJT
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif
PBJT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (3).
TETAP

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah
Daerah tempat penjualan, penyerahan,
dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu
dilakukan.

-

(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak
saat pembayaran/penyerahan barang dan
jasa tertentu dilakukan.

-

(2) PBJT yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu dilakukan.
PERUBAHAN AYAT

-

-

(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak
saat pembayaran barang dan jasa
tertentu dilakukan.
TAMBAHAN AYAT

Tarif PBJT sebesar 10%, terutama
untuk tenaga listrik, jauh lebih tinggi dari
tarif sebelumnya, di mana dengan tarif
lama sudah sangat memberatkan
industri, sekarang bahkan ditambah.
Dengan demikian Perda yang mengatur
tarif konsumsi tenaga listrik tidak
melebihi nilai sebelum diberlakukannya
peraturan ini. Pada pelaksanaan UU
PDRD, Perda biasanya mengenakan
tarif tertinggi, sehingga pemberian tarif
10% akan sangat memberatkan
industry dan dapat berdampak negatif
pada investasi.
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Khusus tarif PBJT atas konsumsi tenaga
listrik selain untuk kegiatan operasional
ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%
(satu koma lima persen).

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Paragraf 11 Pajak Reklame
Pasal 60
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua
penyelenggaraan Reklame.

Pasal 47
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua
penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame
papan/billboard/videotron/megatron;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada
kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/slide; dan
i. Reklame peragaan.

a. Reklame
papan/billboard/videotron/megatron dan
sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada
kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame
adalah:
a.

penyelenggaraan

Reklame

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak
Reklame adalah:

melalui
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Definisi
Pajak
Reklame
sudah
tersampaikan secara jelas dari sisi
operasionalisasi
Merujuk dari pengertian reklame dalam
RUU ini juga yakni Reklame adalah
benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan,
menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum. Dari frasa
“didengar” maka sudah seharusnya
reklame suara tidak dihapuskan.
Selain itu, dalam praktiknya masih
terdapat penggunaan reklame suara
berupa iklan di radio. Berdasarkan hasil
survei indikator sosial budaya Badan
Pusat Statsitik (BSI), masyarakat (usia
10 tahun ke atas) yang mendengarkan
radio dalam seminggu terakhir hanya
13,31% pada 2018. Namun demikian,
iklan radio masih dianggap efektif
karena masih digunakan oleh sejumlah
perusahaan besar di Indonesia.
Mengalir dari konteks tersebut, maka
sebaiknya nomeklatur Reklame Suara
tetap dipertahankan sebagai bagian
dari Objek Pajak Reklame.
Reklame
untuk
kepentingan
keagamaan
dan
sosial
yang
mengandung unsur komersial perlu
dikenai pajak. Akan tetapi, kata

Usulan

TETAP
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua
penyelenggaraan Reklame.
PERUBAHAN AYAT
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame
papan/billboard/videotron/megatron dan
sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada
kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.

PERUBAHAN AYAT
(3) Dikecualikan
Reklame adalah:

dari

objek

Pajak

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

a. penyelenggaraan Reklame melalui
internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

“komersial” harus diperjelas dalam RUU
ini.

b. label/merek produk yang melekat pada
barang
yang
diperdagangkan,
yang
berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya;

b. label/merek produk yang melekat pada
barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang
dipasang melekat pada bangunan dan/atau
di dalam areal tempat usaha atau profesi
yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan
Reklame diatur dalam Perkada dengan
berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang nama pengenal usaha atau profesi
tersebut;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang
dipasang melekat pada bangunan tempat
usaha atau profesi diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengatur
nama pengenal usaha atau profesi
tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e. Reklame yang diselenggarakan dalam
rangka kegiatan politik, sosial, dan
keagamaan yang tidak disertai dengan iklan
komersial; dan

Usulan
a. penyelenggaraan Reklame melalui
internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada
barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi
yang dipasang melekat pada bangunan
dan/atau di dalam areal tempat usaha
atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk,
dan bahan Reklame diatur dalam
Perkada dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang nama
pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
e. penyelenggaraan Reklame lainnya
yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

d. Reklame yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e. Reklame yang diselenggarakan dalam
rangka kegiatan sosial dan keagamaan
dengan iklan komersial; dan

f. Reklame lainnya yang diatur dengan
Perda.

f. Reklame lainnya yang diatur dengan
Perda.
Pasal 61
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame.

Pasal 48
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang
pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang
pribadi
atau
Badan
yang
menyelenggarakan Reklame.
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Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat. Hal penting yang perlu menjadi
catatan
adalah
pelaksanaan
di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas siapa subjek pajak reklame
sehingga penerimaan dari Jenis Pajak
ini dapat lebih optimal.
Esensi pada ayat (2), (3), (4)
sesungguhnya menekankan bahwa
siapapun yang menyelenggarakan

TETAP
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame.

TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal 62
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah
nilai sewa Reklame.

Pasal Eksisting

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan
sendiri secara langsung oleh orang pribadi
atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah
orang pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan
melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
menjadi Wajib Pajak Reklame.
Pasal 49
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame
adalah Nilai Sewa Reklame.

Analisis

Usulan

reklame otomatis menjadi wajib pajak
reklame. Dengan demikian, tidak perlu
melakukan kategorisasi wajib pajak
reklame dalam RUU ini.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang
pribadi
atau
Badan
yang
menyelenggarakan Reklame.

Ketentuan tersebut sudah jelas

TETAP
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame
adalah nilai sewa Reklame
TETAP

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan
oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan
oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

Ketentuan tersebut sudah jelas

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan
sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan
jenis,
bahan
yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu
penayangan,
jangka
waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan
sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor jenis,
bahan
yang
digunakan,
lokasi
penempatan, waktu, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran
media Reklame.

Secara tekstual, perubahan dalam ayat
ini
adalah
penambahan
kata
penayangan setelah kata waktu. Hal ini
berimplikasi pada adanya penegasan
bahwa waktu yang dimaksud dalam UU
ini adalah waktu penayangan reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar,
nilai sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan
dengan
menggunakan
faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Secara tekstual tidak ada perubahan
signifikan terkait hal ini. Namun yang
perlu diperhatikan adalah bagaimana
penegakan terhadap nilai tidak wajar
tersebut diterapkan secara optimal
untuk menghindari adanya kebocoran
potensi penerimaan pajak.
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(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan
oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.
TETAP
3) Dalam hal Reklame diselenggarakan
sendiri,
nilai
sewa
Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan memperhatikan jenis,
bahan
yang
digunakan,
lokasi
penempatan, waktu penayangan, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan
ukuran media Reklame.
TETAP
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan
dengan
menggunakan
faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Ayat ini dihapus dalam RUU HKPD.
Implikasinya adalah tidak adanya
bentuk produk hukum yang melandasi
perhitungan Nilai Sewa Reklame. Demi
terpenuhinya asas kepastian, maka
cara perhitungan dapat ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah sebagai
bentuk penyamaan NSPK terkait Pajak
Reklame.
Tidak ada perubahan dalam ayat ini
secara substansi. Instrumen Perkada
merupakan instrumen hukum yang
adaptif dan proses penyusunannya
tidak serumit perda, sehingga ketika
terjadi perubahan kebijakan tertentu,
perhitungan nilai sewa Reklame dapat
disesuaikan sesuai konteks dan situasi
yang berlangsung.

PERUBAHAN AYAT

Tidak ada perubahan secara substansi
dari sisi tarif Pajak Reklame. Sistem
range masih dipertahankan sehingga
Pemda memiliki opsi untuk menetapkan
tarif pajak dari 0% - 25%. Praktik di
daerah sesungguhnya lebih banyak
mengambil tarif maksimal dalam
penetapan tarif Pajak Reklame.
Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih
mempertimbangkan
bahwa
tidak
selamanya
Pemda
mengambil
persentase batas atas sebagai tarif
Pajak Reklame.

TETAP

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
Reklame.

TETAP

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Perkada.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 63
(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling
tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 50
(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling
tinggi sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

(2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Perda.

(2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 64
(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar
pengenaan
Pajak
Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame

Pasal 51
(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (6).
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Usulan

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

TETAP
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Perkada.

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling
tinggi sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

TETAP
(2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perda.

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang
terutang
dihitung
dengan
cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak
Reklame sebagaimana dimaksud dalam

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2).
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat Reklame tersebut
diselenggarakan.

(2) Pajak Reklame yang terutang
dipungut di wilayah daerah tempat
Reklame tersebut diselenggarakan.

(3) Khusus untuk Reklame berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang
terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 12 PAT
Pasal 65
(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Penegasan locus Pajak Reklame dalam
ayat ini sudah semestinya termaktub
secara jelas.

Penetapan ayat ini memperjelas
ambiguitas pajak reklame berjalan yang
selama ini menjadi persoalan di
lapangan. Secara prinsip, ayat ini
memenuhi asas kepastian dalam
perpajakan sehingga keberadaan ayat
ini memberi kepastian bagi pelaku
usaha di bidang reklame berjalan.
Namun
perlu
diperhatikan
juga
ketentuan khusus seperti di kawasan
Jabodetabek. Banyak perusahaan
penyelenggara reklame yang terdaftar
di Jakarta namun beroperasi hingga ke
Bogor, Bekasi, dan Tanggerang.
Mitigasi resolusi yang dapat dijalankan
dalam kasus ini adalah menghadirkan
skema bagi hasil pajak reklame berjalan
diantara pemda di daerah-daerah yang
dilintasi reklame tersebut.

Pasal 67
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.
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Definisi Pajak Air Tanah sudah
tersampaikan secara jelas dari sisi
operasionalisasi. Pelaku usaha menilai
batasan air permukaan dan air tanah
tidak
jelas.
Ketidakjelasan
ini
berdampak pada kebingungan pelaku
usaha dalam menentukan apakah air
yang digunakan/ diambil termasuk
kategori air permukaan atau air tanah
serta berdampak pada ketidakjelasan
pengenaan tarif yang dibebankan.

Usulan
Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak
Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2).
TETAP
(2) Pajak Reklame yang terutang
dipungut di wilayah Daerah tempat
Reklame tersebut diselenggarakan.
TETAP
(3) Khusus untuk Reklame berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang
terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat usaha penyelenggara Reklame
terdaftar.

TETAP
(1) Objek PAT adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal RUU HKPD

(2) Dikecualikan dari objek PAT adalah
pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. keperluan keagamaan; dan
e. kegiatan lainnya yang diatur dengan
Perda.

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air
Tanah adalah:
a. pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan
perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah lainnya yang diatur dengan
Peraturan Daerah.

Kondisi demikian kerap dialami pelaku
usaha ketika melakukan aktivitas
pengeboran air tanah.
Pemegang perizinan berusaha dalam
kawasan hutan, tidak tergolong dalam
pengecualian yang diatur dalam Pasal
65 ayat (2), sehingga berpotensi
memberikan
ketidakpastian
bagi
industri kehutanan yang memanfaatkan
air tanah di dalam kawasan hutan.
Berdasarkan Pasal 142 Permen LHK
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi, maka pemegang
PBPH
(Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Hutan)
dapat
memanfaatkan material berupa batuan,
pasir, tanah gambut, serta air yang ada
dalam areal kerja PBPH untuk
penggunaan sendiri dan tidak untuk
kepentingan komersial

Usulan

PERUBAHAN AYAT
(2) Dikecualikan dari objek PAT adalah
pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. keperluan keagamaan;
e. pemegang perizinan berusaha dalam
kawasan hutan yang melaksanakan
kegiatan usaha;; dan
f. kegiatan lainnya yang diatur dengan
Perda.

Contoh kasus apabila terjadi kebakaran
hutan maka pemanfaatan air sangat
dibutuhkan oleh pemegang PBPH,
sehingga
penggunaan
dan
pemanfaatan air tersebut seharusnya
dikecualikan dalam PAT
Oleh karena itu, PAT seharusnya juga
dikecualikan bagi pemegang perizinan
berusaha dalam kawasan hutan
Pasal 66
(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 68
(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.
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Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat ini. Hal penting yang perlu
menjadi catatan adalah pelaksanaan di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas siapa subjek pajak air

TETAP
(1) Subjek PAT adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Pasal 67
(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai
perolehan Air Tanah.

Pasal 69
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah
adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

tanah sehingga penerimaan dari Jenis
Pajak ini dapat lebih optimal.
Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat ini. Hal penting yang perlu
menjadi catatan adalah pelaksanaan di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas mengenai wajib pajak
reklame sehingga penerimaan dari
Jenis Pajak ini dapat lebih optimal.
Ketentuan tersebut sudah jelas

Usulan

TETAP
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

TETAP
(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai
perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah hasil
perkalian antara harga air baku dengan
bobot Air Tanah.

(2)
Nilai
Perolehan
Air
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
dengan mempertimbangkan sebagian
atau seluruh faktor-faktor berikut:

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya
pemeliharaan dan pengendalian sumber
daya Air Tanah.

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien
yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

Perubahan dalam ayat ini merupakan
kemajuan dalam praktik pemungutan
Pajak Air Tanah. Terdapat kejelasan
terkait metode perhitungan PAT
sehingga daerah tidak menetapkan
cara penetapan Nilai Perolehan Air
Tanah secara variatif.

TETAP
(2)
Nilai
perolehan
Air
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah hasil perkalian antara harga air
baku dengan bobot Air Tanah.
TETAP
(3) Harga air baku sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

TETAP
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam koefisien yang didasarkan atas
faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air;
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

f. tingkat kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

-

(3)
Penggunaan
faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan kondisi
masing-masing Daerah.

Pasal 68
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penetapan nilai perolehan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur
dengan berpedoman pada peraturan yang
ditetapkan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 69
(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan
dengan
Peraturan
Bupati/Walikota.

(2) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan memperhatikan kebijakan
kemudahan berinvestasi dan ditetapkan
setelah mendapat pertimbangan dari
Menteri.

Pasal 69
(1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi
sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 70
(1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling
tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
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Penghapusan ayat ini dalam RUU
HKPD sudah tepat mengingat ayat (2),
(3), dan (4) dalam RUU ini menegaskan
penyeragaman metode perhitungan
Nilai Perolehan Air Tanah.

Usulan
d. volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.
TETAP DIHAPUS

Perubahan ayat ini berkaitan dengan
perubahan kewenangan pemungutan
PAT di daerah. Keberadaan acuan
Peraturan yang lebih tinggi memberikan
kepastian adanya kewajiban daerah
untuk menetapkan Nilai Perolehan Air
Tanah sesuai standar yang ditetapkan
secara nasional. Namun, mengingat ini
adalah pengaturan yang berkaitan
pajak dan sifatnya lintas kementerian,
akan lebih baik jika produk hukum yang
menjadi pedoman adalah Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Dengan demikian, apabila payung
hukum acuan yang digunakan adalah
Peraturan
Pemerintah,
otomatis
mekanisme penyesuaian kebijakan
kemudahan berinvestasi dengan teknis
penetapan nilai perolehan air tanah
tidak diperlukan lagi. Jikalau demikian,
maka ayat terkait sinkronisasi dihapus.

PERUBAHAN AYAT

Tidak ada perubahan secara substansi
dari sisi tarif Pajak Air Tanah. Sistem
range masih dipertahankan sehingga
Pemda memiliki opsi untuk menetapkan
tarif pajak dari 0% - 20%. Praktik di
daerah sesungguhnya lebih banyak
mengambil tarif maksimal dalam
penetapan tarif Pajak Air Tanah.

TETAP

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penetapan nilai perolehan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah.

DIHAPUS

(1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi
sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih
mempertimbangkan
bahwa
tidak
selamanya
Pemda
mengambil
persentase batas atas sebagai tarif
Pajak Air Tanah.

TETAP

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
Air Tanah.

TETAP

Pasal 70
(1) Besaran pokok PAT yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (2).

Pasal 71
(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (2) dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4).

(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah
Daerah tempat Air Tanah diambil dan/atau
dimanfaatkan.

(2) Pajak Air Tanah yang terutang
dipungut di wilayah daerah tempat air
diambil.
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Penegasan locus Pajak Air Tanah
dalam ayat ini sudah semestinya
termaktub secara jelas. Perubahan
yang terlihat adalah penggunaan kata
dimanfaatkan yang tidak ada dalam
regulasi existing. Kata diambil berasal
dari kata ambil yang berarti pegang lalu
dibawa, diangkat, dan sebagainya
(KBBI). Kata dimanfaatkan dalam KBBI
sendiri merujuk pada terminologi
kegunaan dan keuntungan. Faktanya,
air tanah digunakan untuk kebutuhan
pribadi
hingga
komersial.
Kata
pemanfaatan lebih tepat digunakan
dalam penggunaan air tanah karena
ada proses yang dilakukan setelah air
tanah diperoleh. Sedangkan jika
berpegang pada frasa diambil, artinya
tidak ada proses penggunaan air tanah
itu sendiri. Penambahan redaksional
“dimanfaatkan”
menegaskan
operasionalisasi pemanfaatan air tanah
sehingga terminologi yang dipakai lebih
luas.

Usulan

(2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(1) Besaran pokok PAT yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (2).
TETAP
(2) PAT yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat Air Tanah diambil
dan/atau dimanfaatkan.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Paragraf 13 Pajak MBLB
Pasal 71
(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan
pengambilan MBLB yang meliputi:

a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;

Pasal 57
(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah kegiatan pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;

Usulan

Keberadaan ayat ini menghadirkan
kepastian terkait patokan waktu
pengambilan/pemanfaatan air tanah
dalam pemungutan PAT di daerah

TETAP

Tidak ada perubahan terkait substansi
objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

TETAP

(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak
saat pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah.

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan
pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakit; dan
kk. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

(2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak
diperjualbelikan/dipindah tangankan;

Analisis

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti
kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemancangan
tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. untuk keperluan pemancangan tiang
listrik/telepon,
penanaman
kabel,
penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak
mengubah fungsi permukaan tanah;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan
lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komersial; dan

c. ikutan pada saat penambangan yang tidak
dimanfaatkan dan/atau tidak dijual; dan
d. lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Terdapat perubahan redaksional dalam
ayat ini jika dibandingkan dengan
peraturan existing. Akan tetapi, tidak
ada perubahan yang bersifat substansi
sehingga tidak ada catatan kritis terkait
hal ini. Namun perlu dilakukan
pengawasan secara ketat terkait
pemanfaatan MBLB yang berpotensi
mengubah fungsi permukaan tanah
mengingat hal ini belum diatur dalam
ketentuan pengecualian ini.

Usulan
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakit; dan
kk. MBLB lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
TETAP
(2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan
tidak
diperjualbelikan/dipindah
tangankan;

b. untuk keperluan pemancangan tiang
listrik/telepon,
penanaman
kabel,
penanaman pipa, dan sejenisnya yang
tidak mengubah fungsi permukaan
tanah;

c. ikutan pada saat penambangan yang
tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dijual;
dan
d. lainnya yang ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 72
(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi
atau Badan yang dapat mengambil MBLB.

Pasal 58
(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
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Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat ini. Hal penting yang perlu menjadi
catatan
adalah
pelaksanaan
di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas siapa subjek pajak MBLB
sehingga penerimaan dari Jenis Pajak
ini dapat lebih optimal.

TETAP
1) Subjek Pajak MBLB adalah orang
pribadi atau Badan yang dapat
mengambil MBLB.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi
atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah orang pribadi atau Badan
yang mengambil Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat ini. Hal penting yang perlu menjadi
catatan
adalah
pelaksanaan
di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas mengenai wajib pajak
reklame sehingga penerimaan dari
Jenis Pajak ini dapat lebih optimal.

TETAP

Ketentuan tersebut sudah jelas

TETAP

Pasal 73
(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah
nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Pasal 59
(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian
volume/tonase pengambilan MBLB dengan
harga patokan masing-masing jenis MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan
nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitungkan berdasarkan
harga jual rata-rata masing-masing jenis
MBLB pada mulut tambang yang berlaku di
wilayah Daerah yang bersangkutan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang
berlaku di lokasi setempat di wilayah
daerah yang bersangkutan.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pertambangan mineral dan
batubara.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil
produksi Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sulit diperoleh, digunakan harga
standar yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang dalam bidang pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pasal 60
(1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar
25% (dua puluh lima persen).

Pasal 74
(1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi
sebesar 20% (dua puluh persen).
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Perubahan redaksional dari nilai pasar
menjadi harga patokan secara esensi
tidak mengalami pergeseran dari segi
rumus matematis.

Perubahan redaksional dari nilai pasar
menjadi harga patokan secara esensi
tidak mengalami pergeseran dari segi
rumus matematis.
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(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang
pribadi atau Badan yang mengambil
MBLB.

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB
adalah nilai jual hasil pengambilan
MBLB.
TETAP
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan
perkalian volume/tonase pengambilan
MBLB dengan harga patokan masingmasing jenis MBLB.
TETAP
(3)
Harga
patokan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihitungkan
berdasarkan harga jual rata-rata masingmasing jenis MBLB pada mulut tambang
yang berlaku di wilayah Daerah yang
bersangkutan.
TETAP
(4)
Harga
patokan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
di
bidang
pertambangan mineral dan batubara.

Jika
pemda
kabupaten/kota
menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar Opsi 1 : PERUBAHAN AYAT
20% dalam Peraturan daerahnya, maka
Pemda provinsi di wilayah yang (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling
bersangkutan akan menerima Opsen
tinggi sebesar 25% (dua puluh lima
Pajak MBLB sebesar 25% dikalikan tarif
persen).

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat
dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi
dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif
Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar
25% (dua puluh lima persen).

-

(3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Perda.

(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 75
(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar
pengenaan
Pajak
MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (3).

Pasal 61
(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang terutang dipungut di wilayah
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Pajak MBLB kabupaten/kota (20%)
atau sebesar 5%. Dengan demikian Opsi 2 : TETAP
pengaturan ini tidak akan menambah
beban WP dari sebelumnya maksimum (2) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling
25% dalam UU PDRD menjadi 25%
tinggi sebesar 20% (dua puluh
(20% kabupaten/kota dan 5% opsen
persen).
provinsi). melalui opsen Pajak MBLB
dimaksudkan untuk mendanai peran
provinsi dalam menerbitkan dan
mengawasi
perizinan
di
bidang
pertambangan MBLB yang menjadi
kewenangannya.
Akan lebih baik apabila ketentuan ini DIHAPUS
ditiadakan dan tarif dikembalikan
seperti semula. Hal itu disebakan oleh
daerah yang dimaksud dalam ayat ini
adalah kawasan ibukota negara (Baik
DKI Jakarta maupun IKN Baru) yang
secara riil tidak ditemukan adanya
aktivitas pertambangan.
Tidak ada perubahan secara substansi TETAP
terkait ketentuan ini. Catatan kritis
terhadap Pemda adalah untuk lebih (3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana
mempertimbangkan
bahwa
tidak dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
selamanya
Pemda
mengambil ditetapkan dengan Perda.
persentase batas atas sebagai tarif
Pajak MBLB.

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
MBLB.

Penegasan locus Pajak MBLB dalam
ayat ini sudah semestinya termaktub
secara jelas.

TETAP
(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang
terutang
dihitung
dengan
cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak
MBLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak
MBLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (3).
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting
daerah tempat pengambilan
Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 14 Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 76
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet
adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang Burung Walet.

Analisis
Mineral

Pasal 72
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet
adalah
pengambilan
dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. pengambilan sarang Burung Walet yang
telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP); dan
b.
kegiatan
pengambilan
dan/atau
pengusahaan sarang Burung Walet lainnya
yang ditetapkan dengan Perda.

(2)
Tidak
termasuk
objek
pajak
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. pengambilan Sarang Burung Walet
yang telah dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP);
b. kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 77
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet
adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan
pengambilan
dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 73
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet
adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan
pengambilan
dan/atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah
orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan
dan/atau
mengusahakan
sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet
adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan
pengambilan
dan/atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.
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(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut
di wilayah Daerah tempat pengambilan
MBLB.

Tidak ada perubahan terkait substansi
definsi objek Pajak Sarang Burung
Walet.

Tidak ada perubahan terkait substansi
pengecualian objek Pajak Sarang
Burung Walet.

Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat ini. Hal penting yang perlu menjadi
catatan
adalah
pelaksanaan
di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas siapa subjek pajak sarang
burung walet sehingga penerimaan dari
Jenis Pajak ini dapat lebih optimal.
Tidak ada perubahan signifikan dalam
ayat ini. Hal penting yang perlu menjadi
catatan
adalah
pelaksanaan
di
lapangan agar dapat menentukan
secara jelas mengenai wajib pajak
reklame sehingga penerimaan dari
Jenis Pajak ini dapat lebih optimal.
Fakta di lapangan
menunjukkan
bahwa pemungutan jenis pajak ini
cukup sulit karena persoalan kepatuhan
wajib pajak.

TETAP
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet
adalah
pengambilan
dan/atau
pengusahaan sarang Burung Walet.
TETAP
(2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. pengambilan sarang Burung Walet
yang telah dikenakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
b. kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang Burung Walet
lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
TETAP
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet
adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan
pengambilan
dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.
TETAP
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet
adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan
pengambilan
dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Pasal 78
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung
Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

Pasal 74
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang
Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang
Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum sarang Burung Walet yang
berlaku di daerah yang bersangkutan
dengan volume sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum Sarang Burung
Walet yang berlaku di daerah yang
bersangkutan dengan volume Sarang
Burung Walet.

Pasal 79
(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Pasal 75
(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).
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Ketentuan tersebut sudah jelas
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TETAP
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang
Burung Walet adalah nilai jual sarang
Burung Walet.

Perubahan redaksional dari nilai pasar
menjadi harga patokan secara esensi
tidak mengalami pergeseran dari segi
rumus matematis.

TETAP

Evaluasi
di
sejumlah
daerah
menunjukkan bahwa penerimaan dari
jenis pajak ini cukup rendah. Studi
kasus
DDTC
di
Samarinda
menunjukkan bahwa Sepanjang 2019,
pajak sarang burung walet yang
terkumpul hanya Rp50 juta. Padahal
tahun 2018, volume ekspor sarang
burung walet mencapai 5 ton atau
senilai
Rp58
miliar,
sehingga
penerimaan pajak sarang burung walet
seharusnya mencapai Rp5,8 miliar.
Bahkan Pemkab Katingan menetapkan
tarif pajak sarang burung walet sebesar
Rp. 1 Juta per tahun kepada pelaku
usaha sarang burung walet untuk tiap
sarang atau bangunan. Fakta empiris
ini
menjadi
pertimbangan
agar
sebaiknya tarif Pajak Sarang Burung
Walet diturunkan mengingat adanya
kecenderungan
Pemda
untuk
menetapkan
tarif
pajak
pada
persentase tertinggi. Melihat realisasi
pada Kota Samarinda (0,86%) yang
bisa jadi dialami oleh pemda lain,

PERUBAHAN AYAT

(2) Nilai jual sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum sarang Burung
Walet yang berlaku di daerah yang
bersangkutan dengan volume sarang
Burung Walet.

1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
ditetapkan paling tinggi sebesar 2%
(sepuluh persen).

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

sebaiknya range tarif dalam Pajak ini
sebaiknya berkisar antara 1% s.d. 2%
agar bisa meningkatkan kepatuhan
membayar pajak.
(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
ditetapkan dengan Perda.

(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 80
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet
yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

Pasal 76
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana di maksud
dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74.

-

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang dipungut di wilayah daerah
tempat pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Dalam penetapan tarif pajak, ada
baiknya pemda memperhitungkan
dampak yang ditimbulkan oleh usaha
ini. Dampak pencemaran lingkungan
yang ditimbulkan oleh kegiatan
budidaya Burung Walet terhadap
masyarakat berupa pencemaran air,
pencemaran udara dan kebisingan.

TETAP

Tidak ada perubahan secara substansi
dalam ayat ini. Perlu diperhatikan dari
sisi teknis perhitungan agar dapat
diperketat sehingga meminimalisir
potensi kebocoran penerimaan Pajak
Sarang Burung Walet.

TETAP

Penegasan locus Pajak Sarang Burung
Walet dalam ayat ini sudah semestinya
termaktub secara jelas.

Paragraf 15 Opsen
Pasal 81
Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:
a. PKB;
b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.
Pasal 82
Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib
Pajak atas jenis Pajak:
a. PKB;

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan
Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2).
TAMBAHAN AYAT
(2) Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang dipungut di wilayah daerah
tempat pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Terjadi simpang siur pemaknaan
Opsen: menambah pungutan (versi
pengamat) atau mengurangi pungutan
(versi Pemerintah).

Opsi 1 (bila tidak terjadi tambahan
pajak

Ilustrasi :

Opsen dikenakan atas pajak terutang
dari:
a. PKB;

Ilustrasi Opsen yang digambarkan
secara jelas dapat dilihat pada
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(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
ditetapkan dengan Perda.

TETAP

Pasal RUU HKPD
b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.
Pasal 83
(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
a. Opsen PKB sebesar 40% (empat puluh
persen);
b. Opsen BBNKB sebesar 30% (tiga puluh
persen); dan
c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua
puluh lima persen), dihitung dari besaran
pajak terutang.
(2) Besaran tarif Opsen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Perda.
Pasal 84
(1) Opsen dipungut secara bersamaan
dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemungutan Opsen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal Eksisting

Analisis

-

mekanisme Pajak MBLB dan Opsen
MBLB sebagai berikut :

b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.

Opsen MBLB*
Penetapan Opsen tdak akan terjadi
perubahan batas maksimum 25% dari
UU PDRD. (Jika pemda kabupaten/kota
menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar
20% dalam Peraturan daerahnya, maka
Pemda provinsi di wilayah yang
bersangkutan akan menerima Opsen
Pajak MBLB sebesar 25% dikalikan tarif
Pajak MBLB kabupaten/kota (20%)
atau sebesar 5%. Dengan demikian
pengaturan ini tidak akan menambah
beban WP dari sebelumnya maksimum
25% dalam UU PDRD menjadi 25%
(20% kabupaten/kota dan 5% opsen
provinsi). melalui opsen Pajak MBLB
dimaksudkan untuk mendanai peran
provinsi dalam menerbitkan dan
mengawasi
perizinan
di
bidang
pertambangan MBLB yang menjadi
kewenangannya.

(dst sesuai Pasal 81-84)

Namun prinsip equalitas tersebut bila
diberlakukan pada opsen jenis pajak
yang
lain
akan
menimbulkan
peningkatan persentase tarif yang
berpotensi mendistorsi perekonomian
sebagai berikut:
*Opsen PKB*
Dengan mekanisme yang sama,
dimana
rezim
existing
PDRD
mewajibkan tarif tertinggi pemungutan
PKB 2%, dalam RUU ini tarif PKB
maksimal adalah 1,5% dan 40% dari
tarif tersebut (0,6%) diopsenkan. Ketika
dijumlahkan, maka tarif yang harus
dibayarkan wajib pajak adalah 2,1%.
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Opsi 2 (apabila terjadi tambahan
pajak)
Dihapus

Opsi 3 (Opsi Berimbang)
Pasal 83
(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai
berikut:
a. Opsen PKB sebesar 33% (tiga puluh
tiga persen);
b. Opsen BBNKB sebesar 5% (lima
persen); dan
c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25%
(dua puluh lima persen), dihitung dari
besaran pajak terutang.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis
Dengan konsep yang sama dengan
MBLB, maka aka nada kenaikan tarif
sebesar 0,1%.

*Opsen BBNKB*
Naskah akademik menjelaskan bahwa
tarif maksimum BBNKB tetap sama
dengan pengaturan dalam UU PDRD,
namun beban Wajib Pajak meningkat
dengan adanya tambahan Opsen
BBNKB
(pajak
kabupaten/kota)
sebesar 30% dari besaran beban
BBNKB yang diterapkan melalui UU
PDRD (tambahan beban WP maksimal
sebesar 30% dikalikan 20% atau sama
dengan 6%). Perubahan ini diperlukan
untuk mengkompensasi dihapuskannya
BBNKB atas penyerahan kedua dan
seterusnya (kendaraan bekas) serta
kompensasi
atas
dihapuskannya
BBNKB atas alat berat, sehingga
penerimaan Pemda provinsi tidak
terdampak secara signifikan.
Namun, dengan konsep yang sama
dengan perhitungan MBLB, dimana
rezim existing PDRD mewajibkan tarif
tertinggi pemungutan BBNKB 20% oleh
provinsi, dalam RUU ini tarif BBNKB
maksimal adalah 20%% dan 30% dari
tarif tersebut (6%) diopsenkan. Ketika
dijumlahkan, maka tarif yang harus
dibayarkan wajib pajak adalah 26%.
Dengan konsep yang sama dengan
MBLB, maka aka nada kenaikan tarif
sebesar 6%. Hal ini belum tentu
mengkompensasi system progresif
yang dihapuskan mengingat tarif
progresif yang diteapkan adalah 1%,
itupn tidak semua wajib pajak terkena
kewajiban untuk membayar progresif
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

karena tidak semua wajib pajak
memiliki kepemilikan kendaraan ganda
atau lebih.
Apabila eksistensi Opsen BBNKB
didasarkan pada kondisi riil, perlu
diperhitungkan
bahwa
mayoritas
masyarakat masih memiliki kendaaran
bermotor pribadi sejumlah satu atau
maksimal dua. Perlu juga adanya atensi
bahwa ada kecenderungan untuk
mendaftarkan
kendaraan
menggunakan nama orang lain.
Mengalir dari kondisi tersebut, maka
idealnya tarif opsen BBNKB adalah 5%
karena 5% dari 5% adalah 1% yang
apabila dijumlahkan dengan tarif
BBNKB dalam RUU ini adalah 21%
(lebih realistis dan sesuai dengan
kondisi riil masyarakat).
Supaya pelaksanaan opsen tidak
menimbulkan distorsi bagi wajib pajak,
maka idealnya logika tarif MBLB
diterapkan juga pada Opsen PKB dan
Opsen BBNKB disesuaikan dengan
kondisi riil di daerah.
Apakah opsen berlaku juga untuk
daerah seperti DKI Jakarta ?
Administrasi pemungutan pajak antara
DKI Jakarta dan daerah lain tentu
memiliki
perbedaan.
Dengan
perbedaan yang ada, maka pengenaan
opsen kepada daerah otonom tertentu
patut ditiadakan.
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TAMBAHAN AYAT
Opsen tidak dipungut oleh Daerah yang
setingkat dengan Daerah provinsi tetapi
tidak
terbagi
dalam
daerah
kabupaten/kota otonom.

Pasal RUU HKPD
Paragraf 16 Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 85
(1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan
sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada
kabupaten/kota.

(2) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan
sebesar 50% (lima puluh persen) kepada
kabupaten/kota.

(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari
sumber air yang berada hanya pada 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan
PAP dimaksud dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar
80% (delapan puluh persen).

Pasal Eksisting

Analisis

Pasal 94
(1) Hasil penerimaan Pajak provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi
kabupaten/kota di wilayah provinsi yang
bersangkutan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
diserahkan
kepada
kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh
persen);
b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh
persen);
c. hasil penerimaan Pajak Rokok
diserahkan
kepada
kabupaten/kota
sebesar 70% (tujuh puluh persen);
dan
d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan
diserahkan
kepada
kabupaten/kota
sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air
Permukaan dari sumber air yang berada
hanya pada 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak
Air Permukaan dimaksud diserahkan
kepada
kabupaten/kota
yang
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Terdapat
penghapusan
ketentuan
share
PKB
kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota. Padahal terdapat
ketentuan
earmarking
yang
mengamanatkan adanya pemeliharaan
jalan. Praktik di daerah selama ini
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kab/Kota memiliki jalur dan tanggung
jawab
masing-masing
sehingga
penghapusan ketentuan share PKB
berpotensi
menghambat
upaya
pemeliharaan jalan di Kab/Kota.

Usulan

TETAP
1)
Hasil
penerimaan
PBBKB
dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh
persen) kepada kabupaten/kota.

OPSI 1 TAMBAHAN AYAT
hasil penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh
persen);
OPSI 2

Perlu ada peningkatan proporsi kepada
pemerintah kabupaten/kota mengingat
pemerintah
kab/kotalah
yang
merasakan langsung eksternalitas
negatif dari pencemaran air permukaan.
Hal ini bisa juga diikuti dengan
penerapan prinsip earmarking untuk
pemeliharaan
sumber-sumber
air
permukaan.
Perubahan
proporsi
menjadi 55 persen atau 60 persen
merupakan opsi yang ideal sehingga
tidak menciptakan distorsi yang
ekstrem
terhadap
penerimaan
pendapatan pemerintah provinsi.
Proporsi ini dirasa sudah cukup tepat,
hanya saja perlu ada penerapan prinisp
earmarking untuk menjamin kualitas
pemeliharaan sumber air permukaan di
daerah.

Hapus (Jika Opsen disetujui)
PERUBAHAN AYAT
(2)
Hasil
penerimaan
PAP
dibagihasilkan sebesar (55% atau 60%)
(lima puluh lima atau enam puluh persen)
kepada kabupaten/kota.

TETAP
(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari
sumber air yang berada hanya pada 1
(satu) wilayah kabupaten/kota, hasil
penerimaan
PAP
dimaksud
dibagihasilkan kepada kabupaten/kota

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting
bersangkutan sebesar
puluh persen).

80%

Analisis
(delapan

(4) Hasil penerimaan Pajak Rokok
dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh
persen) kepada kabupaten/kota.

(5) Bagian kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(4) ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan
aspek
pemerataan
dan/atau potensi antarkabupaten/kota.

yang bersangkutan sebesar
(delapan puluh persen).

Pembagian
sebesar
70
persen
merupakan kebijakan yang tepat
mengingat penggunaan pajak rokok
sebagai fungsi regulerend adalah untuk
membiayai pelayanan kesehatam, dan
pembiayaan pelayanan kesehatan
sebagian
besar
merupakan
kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota.
Pengaturan
ketentuan
kepastian
pembagian proporsi dalam ayat ini
sudah tepat dan memenuhi asas
keadilan.

a. PBBKB dibagi paling kurang 70% (tujuh
puluh persen) proporsional berdasarkan
jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di
kabupaten/kota yang bersangkutan dan
selisihnya dibagi rata kepada seluruh
kabupaten/kota
di
provinsi
yang
bersangkutan;
b. PAP dibagi proporsional paling kurang
berdasarkan panjang sungai dan/atau luas
daerah tangkapan air; dan
c. Pajak Rokok dibagi proporsional paling
kurang berdasarkan jumlah penduduk
kabupaten/kota
di
provinsi
yang
bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi
hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Perda
provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi
hasil penerimaan Pajak provinsi yang
diperuntukkan
bagi
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi.
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Usulan

Tidak ada perubahan secara substansi
dan pengaturan ini sudah sesuai
dengan kewenangan masing-masing
entitas pemerintahan

80%

TETAP
(4) Hasil penerimaan Pajak Rokok
dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh
persen) kepada kabupaten/kota.

TETAP
5) Bagian kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. PBBKB dibagi paling kurang 70%
(tujuh puluh persen) proporsional
berdasarkan jumlah kendaraan bermotor
yang terdaftar di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan selisihnya dibagi rata
kepada seluruh kabupaten/kota di
provinsi yang bersangkutan;
b. PAP dibagi proporsional paling kurang
berdasarkan panjang sungai dan/atau
luas daerah tangkapan air; dan
c. Pajak Rokok dibagi proporsional paling
kurang berdasarkan jumlah penduduk
kabupaten/kota
di
provinsi
yang
bersangkutan.
TETAP
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi
hasil
kepada
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Perda provinsi.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Paragraf 17 Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya
Pasal 86
(1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB Pasak 8 ayat 5
paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dialokasikan untuk pembangunan dan/atau (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh
dan sarana transportasi umum.
persen), termasuk yang dibagihasilkan
kepada kabupaten/kota, dialokasikan
untuk
pembangunan
dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan
moda dan sarana transportasi umum.
(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga
Listrik
dialokasikan
sebagian
untuk
penyediaan penerangan jalan.

Pasal 56

(3) Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik
bagian
provinsi
maupun
bagian
kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dialokasikan untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang.

Pasal 31

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan
Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan jalan.

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima
puluh persen) untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan
hukum oleh aparat yang berwenang.
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Implementasi earmarking
terhadap
PKB merupakan langkah yang tepat
mengingat penggunaan kendaraan
bermotor
kerapkali
menimbulkan
eksternalitas negatif terhadap kualitas
jalan.

Penetapan
jaminan
earmarking
penerangan jalan merupakan bentuk
komitmen yang memaksa Pemda untuk
meningkatkan penyediaan jalan seiring
dengan peningkatkan akses jalan
hingga kawasan pedalaman. Perlu
menjadi catatan bahwa ada persentase
yang tetap agar dapat diikuti dengan
penyediaan lampu penerangan jalan di
daerah pedalaman yang sebagian
besar
berada
dalam
kendali
kabupaten/kota.
Penerapan kebijakan ini merupakan
bentuk jaminan yang diharapkan
mampu
menyukseskan
program
pemerintah terkait earmarking Pajak
Rokok.
Berdasarkan
Pasal
100
Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan,
pemerintah
wajib
mengalokasikan pajak
rokok untuk
program JKN, yakni sebanyak 75
persen
dari
50
persen
penerimaan pajak tersebut.
Perlu
ada
penerapan
prinisp
earmarking untuk menjamin kualitas
pemeliharaan sumber air permukaan di
daerah. Hal ini selaras dengan

Usulan

OPSI 1 PERUBAHAN AYAT
(1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit
10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.
OPSI 2 TETAP
DISETUJUI)
TETAP

(JIKA

OPSEN

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga
Listrik dialokasikan sebagian untuk
penyediaan penerangan jalan.

TETAP
(3) Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik
bagian
provinsi
maupun
bagian
kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dialokasikan untuk
mendanai
pelayanan
kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang.

AYAT BARU

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

implementasi
pembangunan
berkelanjutan
yang
menghendaki
adanya jaminan upaya pemeliharaan
kualitas air sebagai salah satu tujuan
pembangunan berkelanjutan.
Pada tataran administrasi perpajakan,
perlu diatur penggunaannya agar
sesuai dengan peruntukan.
Perlu
ada
penerapan
prinisp
earmarking untuk menjamin kualitas
pemeliharaan sumber air tanah di
daerah. Hal ini selaras dengan
implementasi
pembangunan
berkelanjutan
yang
menghendaki
adanya jaminan upaya pemeliharaan
kualitas air sebagai salah satu tujuan
pembangunan berkelanjutan.
Pada tataran administrasi perpajakan,
perlu diatur penggunaannya agar
sesuai dengan peruntukan.
Penerimaan PBBKB yang diperoleh
Pemerintah Daerah, sebagian atau
seluruhnya dapat digunakan untuk
mengembalikan kualitas lingkungan
yang rusak akibat konsumsi bahan
bakar
minyak.
Pada
tataran
administrasi perpajakan, perlu diatur
penggunaannya agar sesuai dengan
peruntukan. Pelaksanaan earmarking
UU PDRD terhadap PBBKB cenderung
tidak berjalan efektif. Beberapa pemda
tidak secara konsisten melaksanakan
ketentuan earmarking serta wajib pajak
tidak cukup merasakan dampaknya.
Dengan demikian dibutuhkan evaluasi
dan monitoring maupun pemanfaatan
implementasi
anggaran
terhadap
ketentuan earmarking.

(4)Hasil penerimaan PAP atas air
permukaan dialokasikan sebagian untuk
pemeliharaan sumber air permukaan.

Ketentuan earmarking PBBKB perlu
diatur. Di dalam PBBKB sepatutnya
dibebankan kewajiban alokasi terhadap
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AYAT BARU
(5)Hasil penerimaan PAT atas air tanah
dialokasikan
sebagian
untuk
pemeliharaan sumber air permukaan.

AYAT BARU

(6)Hasil penerimaan PBBKB atas bahan
bakar kendaraan bermotor dialokasikan
sebagian untuk pemeliharaan lingkungan

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

ketersediaan ruang terbuka hijau,
pelayanan
kesehatan,
dan
ketersediaan angkutan umum. Namun
ini harus diimbangi dengan kewajiban
pemerintah pusat dalam melakukan
diversifikasi atau inovasi bahan bakar
kendaraan bermotor yang memiliki
dampak negatif lebih rendah terhadap
lingkungan.
Bagian Kedua Retribusi
Paragraf 1 Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 87
(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Objek Retribusi adalah
penyediaan/pelayanan barang dan/atau
jasa dan pemberian izin tertentu kepada
orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 108
(1) Objek Retribusi adalah:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
c. Perizinan Tertentu.

Pasal 109

Tidak ada perubahan secara signifikan

TETAP

Tidak ada perubahan secara signifikan

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
TETAP

Objek Retribusi Jasa Umum adalah
pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

(2) Objek Retribusi adalah
penyediaan/pelayanan barang dan/atau
jasa dan pemberian izin tertentu kepada
orang pribadi atau Badan oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Keberadaan ayat ini memberikan
penegasan bahwa dalam retribusi,
terdapat pula wajib retribusi dengan
segala hak dan kewajiban yang
melekat.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib membayar atas layanan
yang digunakan/dinikmati.

Keberadaan ayat ini memberikan
penegasan bahwa dalam retribusi,
terdapat pula wajib retribusi dengan
segala hak dan kewajiban yang
melekat. Sebagaimana ketentuan
terkait wajib pajak, pengaturan terkait
wajib retribusi tetap diperlukan sebagai
dasar atas penetapan orang
pribadi/badan yang diwajibkan
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TETAP
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi
atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan
barang, jasa, dan/atau perizinan.
TETAP
(4) Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib membayar
atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

membayarkan retribusi atas pelayanan
yang diberikan oleh Pemda.
Paragraf 2 Jenis Pelayanan Retribusi
Pasal 88
(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek
Retribusi Jasa
Umum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan
e. pengendalian lalu lintas.

Pasal 110
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Penghapusan Retribusi Penggantian PERUBAHAN AYAT
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil merupakan (1) Jenis pelayanan yang merupakan
tindak lanjut atas kebijakan yang
objek
Retribusi
Jasa
Umum
menggratiskan pembuatan dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal
dokumen tersebut sesuai dengan UU
87 ayat (1) huruf a, meliputi:
24/2013 yang sudah tidak memungut
jasa tersebut.
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
Penghapusan retribusi pemakaman
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
juga dipandang sudah tepat mengingat
d. pelayanan pasar; dan
Implementasi
retribusi
pelayanan
e. pengendalian lalu lintas.
pemakaman dan pengabuan mayat di
f. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
beberapa daerah belum berjalan
dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari
masih
terdapat
kekurangankekurangan dan belum terlaksana
sesuai
dengan
regulasi
terkait.
Penetapan retribusi pengendalian lalu
lintas merupakan upaya legitimasi
terhadap pos retribusi tersebut, selama
ini retribusi pengendalian lalu lintas
diatur dalam PP Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Secara keseluruhan, penyederhanaan
pada retribusi jasa umum merupakan
langkah maju yang mendukung
kemudahan berusaha selama tarif yang
ditetapkan tidak memberatkan pelaku
usaha.
Terkait retribusi limbah cair tetap harus
diatur/ditarik karena adanya potensi
kerugian yang dihasilkan/ditimbulkan
(lingkungan dan kesehatan).
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Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi
apabila potensi penerimaannya kecil
dan/atau dalam rangka pelaksanaan
kebijakan
nasional/daerah
untuk
memberikan pelayanan tersebut secara
cuma-cuma.

(2)
Jenis
Retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat tidak
dipungut apabila potensi penerimaannya
kecil
dan/atau
atas
kebijakan
nasional/daerah
untuk
memberikan
pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Hal ini menimbulkan “kompetisi” yang
berpotensi meningkatkan daya saing
daerah dan daya tarik investasi,
khususnya bagi jenis pelayanan yang
berkaitan dengan dunia usaha.
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Usulan
TETAP
(2) Jenis pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat tidak
dipungut Retribusi apabila potensi
penerimaannya kecil dan/atau dalam
rangka
pelaksanaan
kebijakan
nasional/daerah
untuk
memberikan
pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang
dan/atau jasa yang merupakan objek
Retribusi
Jasa
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b
meliputi:

Pasal 127

Perubahan yang termuat dalam ayat ini
tidak berkutat pada persoalan tekstual
maupun substansial. Lebih dari itu,
perlu adanya upaya untuk memastikan
pemungutan retribusi berjalan efektif
sehingga pemungutan retribusi tidak
berdampak pada upaya peningkatan
daya saing daerah.

a. penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan
tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar
badan jalan;
d. penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan
ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,
dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau
barang dengan menggunakan kendaraan di
air;
i. penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat daerah
dan/atau optimalisasi aset daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang
merupakan objek Retribusi Perizinan
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung;

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

Usulan
TETAP
(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang
dan/atau jasa yang merupakan objek
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf
b meliputi:

Pasal 141

a. penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di
luar badan jalan;
d. penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan
ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau
barang dengan menggunakan
kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi perangkat daerah
dan/atau optimalisasi aset daerah
dengan tidak mengubah status
kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PERUBAHAN AYAT

Minuman Beralkohol;

Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:

Retribusi minuman beralkohol
sudah sesuai dihapuskan karena
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang
Penjualan
makanan/minuman merupakan objek Retribusi Perizinan
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan sudah termuat di PBJT. Tempat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal RUU HKPD
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal Eksisting

Analisis

c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Usulan

penjualan minol sudah masuk di a. persetujuan bangunan gedung;
c. pengelolaan pertambangan rakyat.
PBB-P2.
Terkait penggunaan tenaga kerja asing
seharusnya dihapus dari ayat ini
dikarenakan merujuk PP No 34 Tahun
2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing yang merupakan turunan
dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja
yang
menyatakan
bahwa
“Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disebut Pengesahan RPTKA adalah
persetujuan penggunaan TKA yang
disahkan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang
ditunjuk”.
Sehingga
proses
penggunaan tenaga kerja asing
menjadi ranah pemerintah pusat
sehingga retribusinya memang harus
kepusat.

(5) Retribusi persetujuan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a merupakan pungutan atas penerbitan
persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

Pasal 142
(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin
untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)
Pemberian
izin
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap
sesuai dengan rencana teknis bangunan
dan rencana tata ruang, dengan tetap
memperhatikan koefisien dasar bangunan
(KDB), koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan yang
meliputi pemeriksaan dalam rangka
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Pada praktiknya, terdapat sejumlah
daerah yang membebaskan biaya
retribusi IMB. Penetapan Retribusi IMB
semestinya diletakan pada prinsip
bahwa idealnya tidak ada penetapan
target penerimaan retribusi oleh
Pemerintah Daerah agar Pemda tidak
sembarangan memberikan izin hanya
untuk kepentingan pemenuhan target
penerimaan.

TETAP
(5) Retribusi persetujuan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a merupakan pungutan
atas penerbitan persetujuan bangunan
gedung oleh Daerah

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

(6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b merupakan dana kompensasi penggunaan
tenaga kerja asing atas pengesahan
rencana penggunaan tenaga kerja asing
perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga
kerja asing.

memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
(3) Tidak termasuk objek Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI
PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING

(7) Retribusi pengelolaan pertambangan
rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c merupakan pungutan daerah berupa
iuran
pertambangan
rakyat
kepada
pemegang izin pertambangan rakyat oleh
Pemerintah
Daerah
dalam
rangka
menjalankan
delegasi
kewenangan
Pemerintah di bidang pertambangan mineral
dan batubara.

Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Analisis

Retribusi
Perpanjangan
Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
yang selanjutnya disebut Retribusi
Perpanjangan IMTA, adalah pungutan
atas pemberian perpanjangan IMTA
kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
UU 3 Tahun 2020
Pasal 128
Iuran pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi
bagian dari struktur pendapatan daerah
berupa pajak dan/atau retribusi daerah
yang penggunaannya untuk pengelolaan
tambang rakyat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 150
Jenis Retribusi selain yang ditetapkan
dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan
Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum:
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan
pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa
Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
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Usulan

Penambahan ayat ini merupakan
jaminan bahwa ada upaya pemerintah
untuk membatasi penggunaan tenaga
kerja asing dan menjamin perlindungan
hak memperoleh pekerjaan WNI.

TETAP

Pengawasan terhadap pemberian izin
dan pelaksanaan retribusi ini wajib
dilakukan secara maksimal mengingat
pelanggaran pada jenis izin ini
berdampak pada degradasi lingkungan.

TETAP

Tidak ada perubahan secara esensial
pada sisi substansi. Perlu diperhatikan
agar ketentuan Retribusi menutup
ruang bagi Pemda untuk menetapkan
tarif atau jenis retribusi di luar ketentuan
yang telah diatur.

TETAP

(6) Retribusi penggunaan tenaga kerja
asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b merupakan dana kompensasi
penggunaan tenaga kerja asing atas
pengesahan
rencana
penggunaan
tenaga kerja asing perpanjangan sesuai
wilayah kerja tenaga kerja asing.

(7) Retribusi pengelolaan pertambangan
rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c merupakan pungutan daerah
berupa iuran pertambangan rakyat
kepada pemegang izin pertambangan
rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka
menjalankan
delegasi
kewenangan Pemerintah di bidang
pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
Retribusi
diatur
dengan
atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

2. jasa yang bersangkutan merupakan
kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus
bagi orang pribadi atau Badan yang
diharuskan
membayar
retribusi,
disamping untuk melayani kepentingan
dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada
orang pribadi atau Badan yang membayar
retribusi dengan memberikan keringanan
bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan
kebijakan
nasional
mengenai
penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif
dan efisien, serta merupakan salah satu
sumber
pendapatan
Daerah
yang
potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan
penyediaan jasa tersebut dengan tingkat
dan/atau kualitas pelayanan yang lebih
baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan
pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa
Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa
yang bersifat komersial yang seyogyanya
disediakan oleh sektor swasta tetapi
belum memadai atau terdapatnya harta
yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum
dimanfaatkan
secara
penuh
oleh
Pemerintah Daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1.
perizinan
tersebut
termasuk
kewenangan
pemerintahan
yang
diserahkan kepada Daerah dalam
rangka asas desentralisasi;
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Usulan

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

2.
perizinan
tersebut
benar-benar
diperlukan guna melindungi kepentingan
umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah
dalam penyelenggaraan izin tersebut dan
biaya untuk menanggulangi dampak
negatif dari pemberian izin tersebut cukup
besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan;
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3 Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 90
Pasal 151
Besaran Retribusi yang terutang dihitung (1) Besarnya Retribusi yang terutang
berdasarkan perkalian antara tingkat dihitung berdasarkan perkalian antara
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi.
Pasal 91
Tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 merupakan
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
jasa yang bersangkutan.
Pasal 92
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya
Retribusi yang terutang.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditentukan seragam
atau bervariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif
Retribusi.

Pasal 151
(2)
Tingkat
penggunaan
jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang
dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan
jasa
yang
bersangkutan.
Pasal 151
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau
persentase tertentu yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang
terutang.

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditentukan seragam
atau bervariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan
tarif Retribusi.
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Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas pengaturan sebelumnya
terkait ketentuan retribusi daerah.

TETAP

Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas pengaturan sebelumnya
terkait ketentuan retribusi daerah.

TETAP

Ayat ini mempertegas bahwa tarif
retribusi merupakan nilai rupiah
mengingat sifat retribusi adalah sekali
bayar untuk satu jasa. Pendekatan
persentase lebih tepat digunakan dalam
konteks pemungutan pajak.

TETAP

Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas pengaturan sebelumnya
terkait ketentuan retribusi daerah.

Besaran Retribusi yang terutang dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 merupakan
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul

(1)
Tarif
Retribusi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 merupakan
nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang
terutang.
TETAP
(2)
Tarif
Retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan
seragam atau bervariasi menurut
golongan sesuai dengan prinsip dan
sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip
dan sasaran penetapan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perlu diperhatikan agar ketentuan
Retribusi menutup ruang bagi Pemda
untuk menetapkan tarif atau jenis
retribusi di luar ketentuan yang telah
diatur.

TETAP

Keberadaan ayat ini hanya untuk
mempertegas pengaturan sebelumnya
terkait ketentuan retribusi daerah.
Kedepannya, perlu diatur secara jelas
mengenai siapa saja yang bisa
mengajukan peninjauan kembali untuk
menjamin adanya keterlibatan pihak
non
pemerintah
(pelaku
usaha,
masyarakat sipil, dan akademisi) untuk
terlibat dalam pengawsan pelaksanaan
retribusi daerah.

TETAP

PERUBAHAN AYAT

Pasal 93
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama
3 (tiga) tahun sekali

Pasal 155
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan
indeks
harga
dan
perkembangan
perekonomian,
tanpa
melakukan penambahan objek Retribusi.

(2)
Peninjauan
tarif
Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

Selain indeks harga dan perkembangan
perekonomian, peninjauan tarif juga
perlu mempertimbangkan efektivitas
penerimaan pada setiap jenis retribusi.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Perkada.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah

Penetapan tarif dengan Perkada akan
mempermudah proses penyesuaian
tarif retribusi yang bisa berubah
sewaktu
waktu
tanpa
melalui
mekanisme yang rumit di level legislatif
daerah.

Bagian Ketiga Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi
Pasal 94
Gabungan antara Pasal 95 dan Pasal
156 UU 28 Tahun 2009
Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan
Wajib Pajak, objek Pajak dan Retribusi,
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Usulan

Hal ini memberikan penegasan bahwa
dasar hukum penetapan tarif PDRD

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
prinsip dan sasaran penetapan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur
dengan
atau
berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

(1)
Tarif
Retribusi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)
Peninjauan
tarif
Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga, perkembangan perekonomian,
dan efektivitas penerimaan retribusi itu
sendiri.
TETAP
(3)
Penetapan
tarif
Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Perkada.

TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

dasar
pengenaan
Pajak,
tingkat
penggunaan jasa Retribusi, saat terutang
Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif
Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis
Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1
(satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan
Pajak dan Retribusi di Daerah.

Bagian Keempat Pemungutan Pajak dan Retribusi
Paragraf 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 95
(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
umum dan tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara
pemungutan
Pajak
dan
Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengaturan mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi
terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e.
pengurangan,
pembetulan,
dan
pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan; dan
j. pengaturan lain yang berkaitan dengan
tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(3) Ketentuan umum
pemungutan
Pajak

dan
dan

Analisis

Usulan

adalah Peraturan Daerah. Hanya saja,
jika melihat pengaturan Kebijakan
Fiskal Nasional pada UU Cipta Kerja,
terdapat ketentuan bahwa peraturan di
tingkat pusat dapat mempengaruhi tarif
PDRD di daerah dalam konteks
mendukung
pelaksanaan
proyek
strategis nasional. Maka, diperlukan
adanya penyesuaian substansi untuk
memberikan jaminan bagi timbulnya
peraturan pemerintah di level pusat
untuk mendukung pelaksanaan proyek
strategis nasional di daerah.

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak
dan Wajib Pajak, objek Pajak dan
Retribusi, dasar pengenaan Pajak,
tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat
terutang Pajak, wilayah pemungutan
Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi,
untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi
ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan
menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah.

TETAP

Gabungan antara Pasal 95 dan Pasal
156 UU 28 Tahun 2009

tata cara
Retribusi
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(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
umum dan tata cara pemungutan Pajak
dan Retribusi.
(2) Ketentuan umum dan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengaturan mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan
Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan
pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan; dan
j. pengaturan lain yang berkaitan dengan
tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi.
(3) Ketentuan umum dan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 2 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 96
(1) Kepala Daerah dapat memberikan Norma Baru
keringanan, pengurangan, dan pembebasan
atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan
Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan,
dan pembebasan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau
objek Pajak.

Usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur
dengan
atau
berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Dalam UU Cipta Kerja diatur ketentuan
bahwa keringanan pajak diberikan oleh
Kepala Daerah dengan melakukan
pemberitahuan kepada DPRD (Pasal
156 B ayat 4), jika redaksional yang
digunakan seperti ini maka akan terjadi
tumpang tindih dalam pemaknaan
terhadap
kewenangan
pemberian
keringanan fiskal.
Selain kondisi Wajib Pajak dan Objek
Pajak, pada kondisi keadaan kahar,
alangkah baiknya kebijakan keringanan
ini dapat diberlakukan bagi wajib pajak
daerah atas nama penyelamatan
aktivitas ekonomi.

Norma Baru

Bagian Kelima Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi
Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif
Pasal 97
UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja Pasal 114 ayat 4
(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
fiskal nasional dan untuk mendukung fiskal nasional dan untuk mendukung Tidak
ada
perubahan
secara
kebijakan kemudahan berinvestasi serta kebijakan kemudahan berinvestasi serta redaksional dalam rancangan pasal ini
untuk mendorong pertumbuhan industri untuk mendorong pertumbuhan industri dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
serta
memberikan
pelindungan
dan serta memberikan pelindungan dan RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
sesuai dengan program prioritas nasional sesuai dengan program prioritas nasional dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
dapat melakukan penyesuaian terhadap dapat melakukan penyesuaian terhadap yang timbul adalah bagaimanakah
kebijakan Pajak dan Retribusi yang kebijakan Pajak dan Retribusi yang nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika ?
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TETAP
(1) Kepala Daerah dapat memberikan
keringanan,
pengurangan,
dan
pembebasan atas pokok dan/atau sanksi
Pajak dan Retribusi.

PERUBAHAN AYAT
(2)
Pemberian
keringanan,
pengurangan,
dan
pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
dengan
memperhatikan
kondisi Wajib Pajak atau objek Pajak dan
kondisi perekonomian daerah.

TETAP
(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
fiskal nasional dan untuk mendukung
kebijakan kemudahan berinvestasi serta
untuk mendorong pertumbuhan industri
dan/atau usaha yang berdaya saing
tinggi serta memberikan pelindungan dan
pengaturan
yang
berkeadilan,
Pemerintah sesuai dengan program
prioritas nasional dapat melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan Pajak
dan Retribusi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan
dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

(2) Kebijakan fiskal nasional yang
berkaitan dengan Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif
Retribusi dengan penetapan tarif Pajak
dan tarif Retribusi yang berlaku secara
nasional; dan
b. pengawasan dan evaluasi terhadap
Peraturan Daerah mengenai Pajak dan
Retribusi yang menghambat ekosistem
investasi
dan
kemudahan
dalam
berusaha.

Tidak
ada
perubahan
secara
redaksional dalam rancangan pasal ini
dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
yang timbul adalah bagaimanakah
nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika. Apabila Pengaturan UU Cipta
Kerja akan diatur ulang dalam RUU ini
sebagaimana isi pasal peralihan
tersebut, maka pasal-pasal ini perlu
memperhatikan poin sebagai berikut:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif
Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan
tarif Retribusi yang berlaku secara nasional;
dan
b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda
mengenai Pajak dan Retribusi yang
menghambat ekosistem investasi dan
kemudahan dalam berusaha.

Pasal 21 (a): Penentuan “berlaku
secara nasional” oleh Pemerintah Pusat
bertentangan dengan fungsi pajak
dalam konteks desentralisasi dan
otonomi
daerah:
budgeter
dan
regulerend. Artinya, selain sebagai
instrumen
bagi
peningkatan
pendapatan, pajak juga berperan
sebagai “pengatur” daya saing daerah.
Ketentuan ayat (2) (a) menutup ruang
daerah untuk melakukan ooptimalisasi
fungsi regurelend tersebut.
Ayat (2) (b): Ketentuan “pengawasan
dan evaluasi terhadap Peraturan
Daerah” membutuhkan klausul yang
lebih lanjut-detil dalam UU ini. Sebab,
pasca Putusan MK No. 56/PUUXIV/2016, pengawasan dan evaluasi
Pemerintah Pusat (Kemendagri) hanya
sebatas pada rancangan perda, bukan
perda. Karena itu, RUU ini harus
memberikan uraian yang tegas terkait
mekanisme pengawasan dan evaluasi
Pusat atas perda sehingga tidak
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Usulan
PERUBAHAN AYAT
(2) Kebijakan fiskal nasional yang
berkaitan dengan Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif
Retribusi dengan penetapan tarif Pajak
dan tarif Retribusi yang berlaku secara
nasional; dan
b.Dalam pengubahan tariff sebagaimana
dimaksud ayat 2 poin a harus melibatkan
K/L sektoral terkait dan pemda, serta
masyarakat yang terkait.
c. pengawasan dan evaluasi terhadap
proses penyusunan Ranperda dan Perda
mengenai Pajak dan Retribusi yang
menghambat ekosistem investasi dan
kemudahan dalam berusaha.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis
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bertentangan dengan Putusan MK yang
bersifat final dan mengikat.
(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku
secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas
jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku
secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas
jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak
KabupatenlKota yang diatur dalam Pasal
2.

(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku
secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a mencakup objek
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87.

(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku
secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a mencakup objek
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai tata cara
penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi
yang
berlaku
secara
nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 2 Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi
Pasal 98
UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 114 angka
5
(1) Evaluasi rancangan Perda provinsi
mengenai pajak dan Retribusi dilakukan
oleh menteri yang menyelenggarakan
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Tidak
ada
perubahan
secara
redaksional dalam rancangan pasal ini
dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
yang timbul adalah bagaimanakah
nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika.
Tidak
ada
perubahan
secara
redaksional dalam rancangan pasal ini
dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
yang timbul adalah bagaimanakah
nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika.
Tidak
ada
perubahan
secara
redaksional dalam rancangan pasal ini
dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
yang timbul adalah bagaimanakah
nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika.

TETAP

Ayat ini merupakan penegasan terkait
pihak yang terlibat dalam proses
evaluasi rancangan perda di level

PERUBAHAN AYAT

(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku
secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas
jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

TETAP
(4) Penetapan tarif Retribusi yang
berlaku secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a
mencakup objek Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87.

TETAP
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

urusan pemerintahan dalam negeri dan
Menteri Keuangan.

(2) Rancangan Perda provinsi mengenai
Pajak dan Retribusi yang telah disetujui
bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur
sebelum ditetapkan wajib disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan
Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan.

(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi
tentang Pajak dan Retribusi yang telah
disetujui bersama oleh gubernur dan
DPRD provinsi sebelum ditetapkan
disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal persetujuan dimaksud.

(3)
Evaluasi
rancangan
Perda
kabupaten/kota mengenai Pajak dan
Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.
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Usulan

provinsi. Namun, dari pengalaman
empirik, proses perancangan peraturan
daerah sering kali tidak melibatkan
stakeholder sehingga perda yang
ditetapkan tidak efektif pada tahapan
implementasi, antara lain karena
penolakan stakeholder tertentu atau
tidak mencerminkan kebutuhan daerah.
Karena itu, RUU ini perlu menetapkan
klausul
yang
menjamin
daerah
melibatkan stakeholders dalam proses
perancangan dan penetapan perda.
Tidak
ada
perubahan
secara
redaksional dalam rancangan pasal ini
dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
yang timbul adalah bagaimanakah
nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika. Evaluasi Menteri atas
ranperda bukan hal baru. Namun, RUU
ini--seperti
catatan
sebelumnya,
menghilangkan kewenangan provinsi
untuk
mengevaluasi
ranperda
kabupaten/kota. Lebih dari itu, evaluasi
menteri atau gubernur atas ranperda
tidak memberikan garansi bahwa perda
bebas
dari
masalah.
Artinya,
tools/metode evaluasi ranperda yang
selama ini digunakan (jika ada), perlu
dievaluasi kembali sehingga proses
evaluasi
sungguh-sungguh
menciptakan perda yang berkualitas
atau bebas masalah.
Ayat ini merupakan penegasan terkait
pihak yang terlibat dalam proses
evaluasi rancangan perda di level
Kab/kota. Namun, dari pengalaman
empirik, proses perancangan peraturan

(1) Evaluasi rancangan Perda provinsi
mengenai pajak dan Retribusi dilakukan
oleh Menteri dan Menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri dengan
mempertimbangkan
masukan
dari
kelompok masyarakat terkait.

TETAP
(2) Rancangan Perda provinsi mengenai
Pajak dan Retribusi yang telah disetujui
bersama oleh DPRD provinsi dan
gubernur sebelum ditetapkan wajib
disampaikan kepada menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri dan Menteri
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal persetujuan.

PERUBAHAN AYAT
(3)
Evaluasi
rancangan
Perda
kabupaten/kota mengenai Pajak dan
Retribusi dilakukan oleh gubernur,

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

(4) Rancangan Perda kabupaten/kota
mengenai Pajak dan Retribusi yang telah
disetujui
bersama
oleh
DPRD
kabupatenlkota dan bupati/wali kota
sebelum ditetapkan wajib disampaikan
kepada
gubernur,
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, dan Menteri paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
persetujuan.

(2)
Rancangan
Peraturan
Daerah
kabupaten/kota tentang Pajak dan
Retribusi yang telah disetujui bersama
oleh bupati/wali kota dan DPRD
kabupaten/kota
sebelum
ditetapkan
disampaikan kepada gubernur, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal persetujuan dimaksud.

(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menguji kesesuaian Rancangan Perda
dengan ketentuan Undang-Undang ini,

(3) Menteri Dalam Negeri melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah dengan ketentuan
Undang-Undang ini, kepentingan umum,
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daerah sering kali tidak melibatkan
stakeholder sehingga perda yang
ditetapkan tidak efektif pada tahapan
implementasi, antara lain karena
penolakan stakeholder tertentu atau
tidak mencerminkan kebutuhan daerah.
Karena itu, RUU ini perlu menetapkan
klausul
yang
menjamin
daerah
melibatkan stakeholders dalam proses
perancangan dan penetapan perda.
Tidak
ada
perubahan
secara
redaksional dalam rancangan pasal ini
dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku. Perdebatan
yang timbul adalah bagaimanakah
nasib PP 10 th 2021 tentang PDRD
yang lahir sebagai turunan Pasal 114
UU Cika. Evaluasi Menteri atas
ranperda bukan hal baru. Namun, RUU
ini--seperti
catatan
sebelumnya,
menghilangkan kewenangan provinsi
untuk
mengevaluasi
ranperda
kabupaten/kota. Lebih dari itu, evaluasi
menteri atau gubernur atas ranperda
tidak memberikan garansi bahwa perda
bebas
dari
masalah.
Artinya,
tools/metode evaluasi ranperda yang
selama ini digunakan (jika ada), perlu
dievaluasi kembali sehingga proses
evaluasi
sungguh-sungguh
menciptakan perda yang berkualitas
atau bebas masalah.
Ketentuan ini memerlukan penjabaran
lebih lanjut (dalam UU) terkait
kewajiban
penggunaan
metode/mekanisme yang menjamin
evaluasi ranperda yang berkualitas
sekaligus menjadi standar daerah
dalam mendesain peraturan daerah.

menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, dan Menteri
dengan mempertimbangkan masukan
dari kelompok masyarakat terkait.

TETAP
(4) Rancangan Perda kabupaten/kota
mengenai Pajak dan Retribusi yang telah
disetujui
bersama
oleh
DPRD
kabupatenlkota dan bupati/wali kota
sebelum ditetapkan wajib disampaikan
kepada
gubernur,
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri, dan Menteri
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal persetujuan.

PERUBAHAN AYAT
(5) Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri
melakukan
evaluasi
terhadap
Rancangan
Perda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menguji

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting
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Usulan

kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundangundangan lain yang lebih tinggi.

dan/atau peraturan perundang-undangan
lain yang lebih tinggi.

(6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk menguji kesesuaian
rancangan Perda dengan ketentuan
UndangUndang ini, kepentingan umum,
dan/atau peraturan perundang-undangan
lain yang lebih tinggi.

(4)
Gubernur
melakukan
evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah dengan ketentuan
Undang-Undang ini, kepentingan umum,
dan/atau peraturan perundang-undangan
lain yang lebih tinggi.

kesesuaian Rancangan Perda dengan
ketentuan
Undang-Undang
ini,
kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundangundangan lain yang lebih
tinggi berdasarkan metodologi yang
terstandardisasi.
PERUBAHAN AYAT

(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri dan gubernur
dalam melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
berkoordinasi dengan Menteri.

(5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur
dalam melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Meski tata cara penerapan standard
tersebut kelak diatur dalam peraturan
turunan, namun norma yang menjamin
penggunaan
metode
(yang
terstandardisasi) sehingga harus diatur
dalam RUU HKPD pasal 98 ayat 7
Ketentuan ini memerlukan penjabaran
lebih lanjut (dalam UU) terkait
kewajiban
penggunaan
metode/mekanisme yang menjamin
evaluasi ranperda yang berkualitas
sekaligus menjadi standar daerah
dalam mendesain peraturan daerah.
Meski tata cara penerapan standard
tersebut kelak diatur dalam peraturan
turunan, namun norma yang menjamin
penggunaan
metode
(yang
terstandardisasi) sehingga harus diatur
dalam RUU HKPD pasal 98 ayat 7.
Tidak ada perubahan secara substansi
terkait ayat ini

(8)
Dalam
pelaksanaan
koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Menteri melakukan evaluasi dari sisi
kebijakan fiskal nasional.

(5a) Dalam pelaksanaan koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Menteri Keuangan melakukan evaluasi
dari sisi kebijakan fiskal nasional.
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Ketentuan ini memerlukan penjabaran
lebih lanjut (dalam UU) terkait
kewajiban
penggunaan
metode/mekanisme yang menjamin
evaluasi ranperda yang berkualitas
sekaligus menjadi standar daerah
dalam mendesain peraturan daerah.
Meski tata cara penerapan standard
tersebut kelak diatur dalam peraturan
turunan, namun norma yang menjamin
penggunaan
metode
(yang
terstandardisasi) harus diatur dalam
UU.Sebaiknya tools/metode evaluasi
ranperda yang selama ini digunakan
dalam proses rancangan perda perlu

(6) Gubernur melakukan evaluasi
terhadap
Rancangan
Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk menguji kesesuaian rancangan
Perda dengan ketentuan UndangUndang
ini, kepentingan umum, dan/atau
peraturan perundang-undangan lain
yang lebih tinggi berdasarkan metodologi
yang terstandardisasi.

TETAP
(7) Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan
gubernur dalam melakukan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) berkoordinasi dengan
Menteri.
TETAP
(8) Dalam pelaksanaan koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Menteri melakukan evaluasi dari sisi
kebijakan fiskal nasional.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(9) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan
dengan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dapat berupa persetujuan atau
penolakan.

(6)
Hasil
evaluasi
yang
telah
dikoordinasikan
dengah
Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat berupa persetujuan atau
penolakan.

dievaluasi
kembali,
termasuk
melibatkan Kementrian terkait, bukan
hanya Kemendagri saja.
Pada tataran implementasi perlu ada
penegasan terkait catatan konsideran
atas persetujuan dan pertimbangan
yang diwujudkan dalam laporan
pemeriksaan.

(10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) disampaikan oleh menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri
kepada
gubernur untuk rancangan Perda provinsi
dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota
untuk rancangan Perda kabupaten/kota
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak diterimanya
rancangan
Perda
dimaksud
dengan
tembusan kepada Menteri.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri
Dalam Negeri kepada gubernur untuk
Rancangan Peraturan Daerah provinsi
dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota
untuk Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Daerah dimaksud dengan tembusan
kepada Menteri Keuangan

Penyerahan peraturan daerah dan
aturan pelaksanaannya ke Menteri
bukan hal baru. Yang perlu diatur
adalah platform yang memudahkan
daerah dalam menyerahkan perda ke
menteri.
Misalnya,
pengunaan
instrumen online sehingga pusat bisa
melakukan control by system seluruh
jadwal penyerahan perda seluruh
daerah.

(11) Hasil evaluasi berupa penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
disampaikan dengan disertai alasan
penolakan.

(8) Hasil evaluasi berupa penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan dengan disertai alasan
penolakan.

(12) Dalam hal hasil evaluasi berupa
persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat
langsung ditetapkan.

(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa
persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7)., Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud dapat langsung ditetapkan.

Tentunya penolakan atas ranperda itu
dibuat berdasarkan metodologi yang
terstandardisasi
agar
terdapat
transparansi dalam sisi proses dan
mereduksi tendensi politis dlaam
proses tersebut.
Ketentuan ini sudah tepat sehingga
rancangan
Perda
segera
dapat
ditetapkan. Namun perlu diperhatikan
bahwa ranperda tersebut sudah benarbenar clear dari sisi screening pusat
agar tidak menimbulkan persoalan di
kemudian hari.

(13) Dalam hal hasil evaluasi berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat
diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota

(10) Dalam hal hasil evaluasi berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur,
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Mekanisme review-back ini diharapkan
mampu meminimalisir persoalan teknis
yang bertentangan dengan kebijakan
fiskal nasional sehingga terdapat

Usulan

TETAP
(9)
Hasil
evaluasi
yang
telah
dikoordinasikan
dengan
Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dapat
berupa
persetujuan
atau
penolakan.
TETAP
(10) Hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) disampaikan
oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri
kepada gubernur untuk rancangan Perda
provinsi dan oleh gubernur kepada
bupati/wali kota untuk rancangan Perda
kabupaten/kota dalam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak diterimanya rancangan Perda
dimaksud dengan tembusan kepada
Menteri.
TETAP
(11) Hasil evaluasi berupa penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
disampaikan dengan disertai alasan
penolakan.
TETAP
(12) Dalam hal hasil evaluasi berupa
persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), rancangan Perda
dimaksud dapat langsung ditetapkan.

TETAP
(13) Dalam hal hasil evaluasi berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pada

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

bersama DPRD yang bersangkutan, untuk
kemudian disampaikan kembali kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri dan Menteri
untuk rancangan Perda provinsi dan kepada
gubernur dan Menteri untuk rancangan
Perda kabupaten/kota.

bupati/wali kota bersama DPRD yang
bersangkutan,
untuk
kemudian
disampaikan kembali kepada Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
untuk Rancangan Peraturan Daerah
provinsi dan kepada gubernur dan Menteri
Keuangan untuk Rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/ kota.

kesinambungan dan tindak lanjut antara
review pusat dan drafting daerah.

ayat (9), rancangan Perda dimaksud
dapat
diperbaiki
oleh
gubernur,
bupati/wali kota bersama DPRD yang
bersangkutan,
untuk
kemudian
disampaikan kembali kepada menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri dan Menteri
untuk rancangan Perda provinsi dan
kepada gubernur dan Menteri untuk
rancangan Perda kabupaten/kota.
TAMBAHAN AYAT

RUU hanya memberlakukan sanksi
terhadap Pemerintah Daerah yang tidak
mengindahkan hasil excecutive review,
namun tidak ada konsekuensi terhadap
reviewer yang melakukan peninjauan
Ranperda melebihi tenggat waktu yang
ditentukan. Asas fiktif positif perlu
ditegaskan dalam RUU ini, dimana
ketika Menkeu dan Mendagri terlambat
melakukan reviu, maka Ranerda
dengan sendirinya boleh disahkan oleh
pemerintah daerah.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku, sehingga PP
tersebut harus direvisi atau PP
pengganti yang harus sejalan dengan
PP 10/2021.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara evaluasi rancangan Perda tentang
Pajak dan Retribusi diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99
(1) Perda yang telah ditetapkan oleh
gubernur/bupati/wali kota
disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan
Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 114 angka
6
(1) Peraturan Daerah yang telah
ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota
disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
untuk dilakukan evaluasi.
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Penyerahan peraturan daerah dan
aturan pelaksanaannya ke Menteri
bukan hal baru. Yang perlu diatur
adalah platform yang memudahkan
daerah dalam menyerahkan perda ke
menteri.
Misalnya,
pengunaan
instrumen online sehingga pusat bisa
melakukan control by system seluruh
jadwal penyerahan perda seluruh
daerah.

Bilamana
Menteri,
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri,
dan
Gubernur tidak melakukan reviu sesuai
batas waktu dalam ayat (2), (4), dan (10),
maka Ranperda dengan sendirinya boleh
disahkan.

TETAP
(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara evaluasi rancangan Perda tentang
Pajak dan Retribusi diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

TETAP
(1) Perda yang telah ditetapkan oleh
gubernur/bupati/wali kota disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan
Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan untuk dilakukan
evaluasi.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(2)
Menteri
dan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri melakukan evaluasi Perda
provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan
Retribusi yang telah berlaku untuk menguji
kesesuaian antara Perda dimaksud dengan
kepentingan umum, ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
kebijakan fiskal nasional.

(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan melakukan evaluasi Peraturan
Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang
Pajak dan Retribusi yang telah berlaku
untuk
menguji
kesesuaian
antara
Peraturan
Daerah
dimaksud
dan
kepentingan umum serta antara ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.

Pemerintah pusat tetap harus memiliki
peran binwas atas perda sepanjang
relevan dengan PP 10. Selain itu dalam
proses eksekutif review dilakukan
melalui sistem digitalisasi sehingga ada
kontrol terhadap proses review.

(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Perda bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan/atau
kebijakan
fiskal
nasional,
Menteri
merekomendasikan
dilakukannya
perubahan atas Perda dimaksud kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan
dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri
Keuangan
merekomendasikan
dilakukannya perubahan atas Peraturan
Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam
Negeri.

(4) Penyampaian rekomendasi perubahan
Perda oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(4) Penyampaian rekomendasi perubahan
Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan
kepada
Menteri
Dalam
Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling lambat 20 (dua puluh)
hari kerja sejak tanggal diterimanya
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan
Perda yang disampaikan oleh Menteri,
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri memerintahkan
gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan
perubahan Perda dalam waktu 15 (lima
belas) hari kerja.

(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan
Peraturan Daerah yang disampaikan oleh
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri
memerintahkan gubernur/bupati/wali kota
untuk melakukan perubahan Peraturan
Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari
kerja.
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TETAP
(2)
Menteri
dan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri melakukan
evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota
tentang Pajak dan Retribusi yang telah
berlaku untuk menguji kesesuaian antara
Perda dimaksud dengan kepentingan
umum, ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan
kebijakan fiskal nasional.
TETAP
(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) Perda bertentangan dengan
kepentingan
umum,
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
dan/atau kebijakan fiskal nasional,
Menteri
merekomendasikan
dilakukannya perubahan atas Perda
dimaksud
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri.
TETAP
(4)
Penyampaian
rekomendasi
perubahan Perda oleh Menteri kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
dalam
negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejak tanggal diterimanya Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
TETAP
(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan
Perda yang disampaikan oleh Menteri,
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
dalam
negeri
memerintahkan
gubernur/bupati/wali

Pasal RUU HKPD

(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari
kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak
melakukan perubahan atas Perda tersebut,
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri menyampaikan
rekomendasi pemberian sanksi kepada
Menteri.

Pasal Eksisting

Analisis

Pasal 100

kota untuk melakukan perubahan Perda
dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
TETAP

(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari
kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak
melakukan perubahan atas Peraturan
Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri
menyampaikan rekomendasi pemberian
sanksi kepada Menteri Keuangan.

RUU hanya memberlakukan sanksi
terhadap Pemerintah Daerah yang tidak
mengindahkan hasil excecutive review,
namun tidak ada konsekuensi terhadap
reviewer yang melakukan peninjauan
Perda melebihi tenggat waktu yang
ditentukan. Asas fiktif positif perlu
ditegaskan dalam RUU ini, dimana
ketika Menkeu dan Mendagri terlambat
melakukan reviu, maka Perda berlaku
dengan sendirinya.
Apabila melihat Pasal Peralihan dalam
RUU ini, dinyatakan bahwa ketika RUU
ini sah, maka Pasal 114 UU Cipta Kerja
dinyatakan tidak berlaku, sehingga PP
tersebut harus direvisi atau PP
pengganti yang harus sejalan dengan
PP 10/2021.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara evaluasi Perda tentang Pajak dan
Retribusi dan pengawasan pelaksanaan
Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan
aturan pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 114 angka
7
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(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari
kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak
melakukan perubahan atas Perda
tersebut,
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri
menyampaikan rekomendasi pemberian
sanksi kepada Menteri.
TAMBAHAN AYAT
Bilamana
Menteri,
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri,
dan
Gubernur tidak melakukan reviu sesuai
batas waktu dalam ayat (1), (4), dan (5),
maka Perda berlaku dengan sendirinya.

TETAP
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara evaluasi Perda tentang Pajak dan
Retribusi dan pengawasan pelaksanaan
Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan
aturan pelaksanaannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan
Pasal 99 oleh Daerah dikenakan sanksi
berupa penundaan atau pemotongan DAU
dan/atau DBH.

(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 158 ayat
(5) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa
penundaan atau pemotongan Dana
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

Penerapan sanksi ini efektif untuk
mengikat daerah dalam menjalankan
hasil evaluasi pusat atas Perda.
Namun, meski ada pengaturan terkait
sanksi, bentuk hukum atas hasil
evaluasi perda tetap perlu dijabarkan
dengan jelas dalam RUU ini: Putusan
Presiden, Putusan Menteri atau hanya
lembaran evaluasi kementerian terkait?
Bentuk hukum perlu dijabarkan untuk
melihat daya ikatnya terhadap perda.

(2)
Pemberian
sanksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(2) Pemberian sanksi oleh Menteri
Keuangan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Paragraf 3 Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi
Pasal 101
UU Cipta Kerja - Pasal 156 B
(1)
Dalam
mendukung
kebijakan (1)
Dalam
mendukung
kebijakan
kemudahan
berinvestasi, kemudahan
berinvestasi,
gubernur/bupati/wali
kota
dapat gubernur/bupati/wali
kota
dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya.
usaha di daerahnya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan,
dan
pembebasan,
atau
penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi,
dan/atau sanksinya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan pokok Pajak, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan
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TETAP
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
dan Pasal 99 oleh Daerah dikenakan
sanksi
berupa
penundaan
atau
pemotongan DAU dan/atau DBH.

TETAP
(2) Pemberian sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pemberian insentif fiskal
oleh kepala daerah sudah sesuai
dengan kewenangan kepala daerah.
Perlu diperhatikan adalah sejauh mana
kewenangan kepala daerah dapat
digunakan dalam proses pemberian
insentif fiskal ini.
Draft ayat ini selaras dengan pasal 96
RUU ini. Yang perlu diperhatikan
adalah
ketentuan
kriteria
yang
digunakan dalam menentukan insentif
yang akan diberikan. Dibutuhkan
metodologi yang transparan agar
pemberian insentif tersebut dapat
ditinjau oleh publik dan meminimalisir
nuansa
tendensi
politis
dalam
pemberian insentif fiskal.
Pertimbangan rasional dalam ayat ini
perlu dipertegas dengan adanya
metodologi yang transparan dalam
memberikan keputusan insentif fiskal
tersebut. Hal ini dibutuhkan agar dapat

TETAP
(1)
Dalam
mendukung
kebijakan
kemudahan
berinvestasi,
gubernur/bupati/wali
kota
dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya.
TETAP
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan pokok Pajak, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya.

TETAP
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak dan Wajib

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan
yang rasional.

oleh
Kepala
Daerah
berdasarkan
pertimbangan yang rasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
kepada DPRD dengan melampirkan
pertimbangan Kepala Daerah dalam
memberikan insentif fiskal tersebut.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
kepada DPRD dengan melampirkan
pertimbangan Kepala Daerah dalam
memberikan insentif fiskal tersebut.

ditinjau oleh publik dan meminimalisir
nuansa
tendensi
politis
dalam
pemberian insentif fiskal.
Lampiran tersebut perlu menjabarkan
konteks pertimbangan yang rasional
dimana
rasionalitas
tersebut
diharapkan
selaras
dengan
kepentingan strategis daerah yakni
peningkatan daya saing daerah dan
kesejahteraan masyarakat.

Retribusi atau diberikan secara jabatan
oleh Kepala Daerah berdasarkan
pertimbangan yang rasional.
TETAP

Perlu diatur secara jelas terkait
mekanisme pengajuan insentif fiskal
oleh pelaku usaha kepada Pemerintah
Daerah agar terdapat transparansi dari
sisi proses, waktu, dan biaya.

Demi mendukung prinsip keberlanjutan
perlu diatur pemberian insentif untuk
pelaku usaha yang memperhatikan
kelestarian lingkungan. Persyaratan
lebih lanjut terkait penerimaan insentif
diatur pada Peraturan Pemerintah.
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(4)
Pemberian
insentif
fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan kepada DPRD dengan
melampirkan
pertimbangan
Kepala
Daerah dalam memberikan insentif fiskal
tersebut.
PENAMBAHAN AYAT
(5) Tata cara pemberian insentif fiskal
kepada pelaku usaha adalah
sebagai berikut:
a) Pelaku
usaha
mengajukan
permohonan kepada Kepala
Daerah.
b) Dalam menetapkan Pemberian
Insentif
dan
Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
kepala daerah membentuk Tim
yang
melakukan
verifikasi
terhadap permohonan pelaku
usaha.
c) Tim
menyampaikan
rekomendasi kepada kepala
daerah untuk ditetapkan menjadi
penerima insentif.
d) Kepala daerah menetapkan
putusan
pemberian
insentif
berdasarkan masukan dari Tim.
PENAMBAHAN AYAT
Persyaratan penerimaan insentif harus
memperhatikan
prinsip-prinsip
keberlanjutan.

Pasal RUU HKPD
(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Perkada.

Pasal Eksisting

Analisis

(5) Pemberian insentif fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini sudah tepat mengningat
kewenangan
pemberian
insentif
sepenuhnya berada pada kepala
daerah.
Ketentuan lanjutan tersebut perlu
mengatur secara jelas kriteria pelaku
usaha yang memperoleh insentif fiskal
serta keterbukaan proses dari sisi
prosedur, waktu, dan biaya.

Bagian Keenam Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD
Pasal 102
(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi Norma Baru
dalam APBD dengan mempertimbangkan
paling sedikit: a. kebijakan makro ekonomi
Daerah; dan b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makro ekonomi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi
pertumbuhan ekonomi Daerah, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan
daya saing Daerah.

Norma Baru

(3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan
dengan kebijakan makro ekonomi regional
dan kebijakan makro ekonomi yang
mendasari penyusunan APBN.

Norma Baru

Pengaturan terkait indikator dalam UU
ini memberikan kepastian bahwa
terdapat ukuran yang jelas dalam
menentukan target penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah yang hendak
dianggarkan dalam APBD. Perlu juga
untuk
mempertimbangkan
kondisi
penerimaan
pajak
pada
tahun
sebelumnya
sebagai
cerminan
perencanaan dan bagian dari proyeksi
penganggaran.
Selain indikator yang telah tertera pada
ayat 2, diperlukan juga adanya indikator
inflasi dalam Kebijakan makro ekonomi
daerah. Inflasi merupakan fenomena
ekonomi yang tidak bisa dihindari dan
tentunya berpengaruh signifikan dalam
kinerja ekonomi daerah.

Keberadaan ayat ini membuka ruang
penyesuaian kebijakan makro ekonomi
terhadap kondisi nasional secara
agregatif. Hal ini tentunya patut di
apresiasi mengingat acuan kerangka
kebijakan ekonomi makro Indonesia
adalah kebijakan makro ekonomi yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
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TETAP
(6)
Pemberian
insentif
fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Perkada.
TETAP
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara
pemberian
insentif
fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur
dengan
atau
berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

PERUBAHAN AYAT
(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi
dalam
APBD
dengan
mempertimbangkan paling sedikit::
a. kebijakan makro ekonomi daerah;
b. potensi pajak daerah dan retribusi
daerah; dan
c. penerimaan tahun-tahun sebelumnya;

PERUBAHAN AYAT
(2) Kebijakan makro ekonomi daerah
sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi struktur ekonomi daerah,
proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
tingkat
pengangguran,
tingkat
kemiskinan, inflasi, dan peningkatan
daya saing daerah
TETAP
(3)
Kebijakan
makro
ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diselaraskan dengan kebijakan
makro ekonomi regional dan asumsi
makro ekonomi dan fiskal dalam APBN.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Bagian Ketujuh Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Pasal 103
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan Norma Baru
kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya
oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk
membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan Daerah.

Norma Baru

(3)
Dikecualikan
dari
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang
bertindak sebagai saksi atau ahli dalam
sidang pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat

Norma Baru

Hal ini merupakan inovasi regulasi yang
relevan dengan kondisi masa kini.
Kerahasiaan Pajak akan berkaitan
dengan tax amnesty sebagai bentuk
rekonsiliasi pajak atas persoalan
kelalaian pembayaran pajak. Dengan
adanya kerahasiaan ini wajib pajak
akan merasa aman tentang data dan
informasi
yang
dimilikinya
dikarenankan pihak pelaksana tax
amnesy dilarang memberikan data dan
informasi dalam bentuk apapun. Perlu
ada penegakan aturan ini pada tataran
implementasi agar aturan ini berjalan
dengan efektif.
Hal ini merupakan inovasi regulasi yang
relevan dengan kondisi masa kini.
Kerahasiaan Pajak akan berkaitan
dengan tax amnesty sebagai bentuk
rekonsiliasi pajak atas persoalan
kelalaian pembayaran pajak. Dengan
adanya kerahasiaan ini wajib pajak
akan merasa aman tentang data dan
informasi
yang
dimilikinya
dikarenankan pihak pelaksana tax
amnesy dilarang memberikan data dan
informasi dalam bentuk apapun. Perlu
ada penegakan aturan ini pada tataran
implementasi agar aturan ini berjalan
dengan efektif.
Ketentuan ini sudah tepat karena
mengakomodir
mekanisme
pemeriksaan kala ditemukan adanya
temuan
kasus
pajak.
Tentunya
mekanisme pengecualian ini harus
tetap memperhatikan asas kerahasiaan
dalam tataran implementasi.
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TETAP
(1)
Setiap
pejabat
dilarang
memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya
untuk
menjalankan
ketentuan
peraturan
perundangundangan di bidang perpajakan Daerah.

TETAP
(2) Larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah
untuk
membantu
dalam
pelaksanaan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan Daerah.

TETAP
(3)
Dikecualikan
dari
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang
bertindak sebagai saksi atau ahli dalam
sidang pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

lembaga negara atau instansi Pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam bidang keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala
Daerah berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.

Norma Baru

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di
pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan hukum acara pidana dan hukum
acara perdata, Kepala Daerah dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2),
untuk
memberikan
dan
memperlihatkan
bukti
tertulis
dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Norma Baru

(6)
Permintaan
hakim
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.

Norma Baru

Izin tertulis tersebut perlu disertai
dengan lampiran yang menyatakan
urgensi atas akses informasi tersebut
agar asas kerahasiaan dalam proses ini
tetap terjaga.

Ketentuan ini sudah tepat karena
mengakomodir
mekanisme
pemeriksaan kala ditemukan adanya
temuan
kasus
pajak.
Tentunya
mekanisme pengecualian ini harus
tetap memperhatikan asas kerahasiaan
dalam tataran implementasi.

Ketentuan ini sudah tepat karena
mengakomodir
mekanisme
pemeriksaan kala ditemukan adanya
temuan
kasus
pajak.
Tentunya
mekanisme pengecualian ini harus
tetap memperhatikan asas kerahasiaan
dalam tataran implementasi.
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Usulan
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat
lembaga
negara
atau
instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan
Daerah.
PERUBAHAN AYAT
(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala
Daerah berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
agar
memberikan
keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuk, serta alasan yang relevan
dalam mengakses informasi wajib pajak.
TETAP
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di
pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan hukum acara pidana dan hukum
acara perdata, Kepala Daerah dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.
TETAP
(6) Permintaan hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5) harus
menyebutkan nama tersangka atau
nama tergugat, keterangan yang diminta,
serta kaitan antara perkara pidana atau
perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Bagian Kedelapan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 104
UU No. 28 Tahun 2009 - Pasal 171
(1)
Instansi
yang
melaksanakan (1)
Instansi
yang
melaksanakan
pemungutan Pajak dan Retribusi dapat pemungutan Pajak dan Retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja diberi insentif atas dasar pencapaian
tertentu.
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD.

(2) Pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Indikator kinerja tertentu dalam ayat ini
perlu dijelaskan secara rinci dalam
peraturan turunan guna menghadirkan
prinsip kepastian pada sisi prosedur.
Insentif tersebut diberikan ketika
instansi terkait melakukan pekerjaan
yang lebih cepat dari waktu yang
ditetapkan dan inovasi yang diterapkan
sesuai dengan tupoksi.
Tentunya insentif tersebut perlu
dianggarakan dalam APBD agar dapat
dipertanggungjawabkan
secara
transparan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

(3)
Tata
cara
pemberian
dan
pemanfaatan
insentif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Indikator kinerja tertentu dalam ayat ini
perlu dijelaskan secara rinci dalam
peraturan turunan guna menghadirkan
prinsip kepastian pada sisi prosedur.

Bagian Kesembilan Penyidikan
Pasal 105
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi,
sebagaimana
dimaksud
dalam
UndangUndang mengenai Hukum Acara
Pidana.

Pasal 173
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
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Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara

Usulan

TETAP
(1)
Instansi
yang
melaksanakan
pemungutan Pajak dan Retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

TETAP
(2) Pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui APBD.
TETAP
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah

TETAP
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam

TETAP
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

peraturan

berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e.
melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan

a. menerima, mencari, mengumpulkan,
dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.

sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
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TETAP
(3) Wewenang penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan,
dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang
pribadi
atau
Badan
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan

h. memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah
dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui penyidik pejabat Polisi Negara
Republik
Indonesia,
sesuai
dengan
ketentuan
yang
diatur
dalam
UndangUndang mengenai Hukum Acara
Pidana.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 176
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(5), sehingga merugikan keuangan Daerah,
dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
memenuhi
kewajiban
perpajakan

Analisis

Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.

UU 28 Tahun 2009 – Pasal 174
Wajib Pajak yang karena kealpaannya
tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi

Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
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Usulan
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
TETAP
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya
penyidikan
dan
menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui penyidik
pejabat
Polisi
Negara
Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam UndangUndang
mengenai Hukum Acara Pidana.

TETAP
1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (5), sehingga merugikan keuangan
Daerah, dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(5), sehingga merugikan keuangan Daerah,
dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.

Pasal 177
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
tidak dapat dituntut apabila telah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
saat pajak terutang atau masa Pajak
berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir
atau Tahun Pajak yang bersangkutan
berakhir.

Pasal 175
Tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak, atau berakhirnya Bagian Tahun
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang
bersangkutan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (5), sehingga merugikan keuangan
Daerah, dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
.
TETAP

Pasal 178
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (4) sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
dari jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 176
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya
sehingga
merugikan
keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal 179
Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), dapat
dikenakan pidana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 177
UU 28 Tahun 2009 Pasal 177
Ayat 1
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)
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Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.

Tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah tidak dapat dituntut apabila telah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat pajak terutang atau
masa Pajak berakhir atau bagian Tahun
Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang
bersangkutan berakhir.

Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi tidak ada perubahan jenis
hukuman untuk pelanggaran terkait.
Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya
perbaikan
kepatuhan pajak di level daerah untuk
menjaga stabilitas penerimaan daerah.

TETAP

Esensi pengaturan sanksi adalah
memastikan segala kewajiban yang
ditetapkan dapat dipenuhi oleh entitas
(orang/badan hukum) terkait. Secara
substansi terdapat perubahan pada tarif
denda
yang
dikenakan
atas
pelanggaran
terkait.
Harapannya
perubahan tarif tersebut mampu
mempengaruhi psikologis wajib pajak

TETAP

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (4) sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), dapat
dikenakan pidana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah)

dan mereduksi tingkat pelanggaran
pada objek pengaturan terkait. Catatan
kedepannya
adalah
memastikan
adanya perbaikan kepatuhan pajak di
level daerah untuk menjaga stabilitas
penerimaan daerah.

Usulan

Ayat 2

Pasal 180
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
176 dan Pasal 179 merupakan pendapatan
negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 182
(1) Pada saat undang-undang ini berlaku
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
masih terutang berdasarkan Peraturan
Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan
Daerah yang bersangkutan masih dapat
ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutang.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah terkait dengan objek

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya
kewajiban
pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172
ayat (1) dan ayat {2} dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 178
Denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat
(1) dati ayat (2) merupakan penerimaan
negara.

Ada kepastian bahwa denda yang
diterima akan langsung diserahkan ke
daerah.

TETAP

Ketentuan peralihan ini hadir sebagai
solusi kepada pemerintah daerah untuk
dapat tetap menyesuaikan peraturan
daerah yang disusun berdasarkan UU
existing dengan ketentuan RUU ini
pasca disahkan.

TETAP
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Ketentuan ini memberikan penegasan
bahwa daerah agar segera melakukan
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Denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 dan Pasal 179 merupakan
pendapatan negara.

(1) Pada saat undang-undang ini berlaku
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
masih terutang berdasarkan Peraturan
Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Daerah yang bersangkutan
masih dapat ditagih dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang.
TETAP

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan

Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini masih tetap
berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

penyesuaian terhadap isi RUU ini pasca
disahkan dalam kurun waktu maksimal
2 tahun.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dinyatakan masih
tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun
sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

Ketentuan ini memberikan penegasan
bahwa pajak yang diatur dalam UU
existing (jenis pajak yang belum
berubah nomenklatur dan jenis pajak
yan
kewenangan
pemungutannya
berubah) dapat dipungut dalam waktu 1
tahun pasca UU ini disahkan. Tetap
diperlukan sosialisasi kepada wajib
pajak agar perubahan ketentuan
tersebut diketahui oleh publik secara
terbuka.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah terkait
dengan objek Pajak dan Retribusi
sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini masih tetap berlaku paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditetapkannya Undang-Undang ini.
TETAP
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Pasal 183
Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku:
a. peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
b. peraturan perundang-undangan yang
merupakan
aturan
pelaksanaan
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
belum diganti dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Ketentuan ini memberikan kepastian
bahwa tidak akan ada perubahan
peraturan turunan secara sporadis
pasca pengesahan RUU ini.
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(3) Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dinyatakan masih tetap berlaku paling
lama
1
(satu)
tahun
sejak
diberlakukannya Undang-Undang ini.

TETAP
Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku:
a. peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
b. peraturan perundang-undangan yang
merupakan
aturan
pelaksanaan
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);
dinyatakan
masih
tetap
berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184 Pada saat Undang-Undang ini
mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5049)
beserta
aturan
pelaksanaannya;
c. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 185
Ketentuan mengenai insentif pemungutan
Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur
dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan
sampai
dengan
diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan aparatur
sipil negara yang telah mempertimbangkan
kelas jabatan untuk tugas dan fungsi
pemungutan Pajak.

Ketentuan
penutup
perlu
memperhatikan eksistensi pengaturan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam UU Cipta Kerja. Apakah RUU ini
menggugurkan ketentuan tersebut
ataukah akan berjalan bersama dengan
redaksional yang sama ?

TETAP

Ketentuan insentif dalam RUU ini perlu
diberikan penegasan bahwa ketika
pengaturan mengenai penghasilan
aparatur sipil negara yang telah
mempertimbangkan
kelas
jabatan
untuk tugas dan fungsi pemungutan
Pajak berlaku, maka Pasal ini dengan
sendirinya dinyatakan tidak berlaku.

PERUBAHAN PASAL
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Pasal 184 Pada saat Undang-Undang ini
mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) beserta aturan
pelaksanaannya;
c. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Ketentuan
mengenai
insentif
pemungutan Pajak dan Retribusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 104,
hanya dapat dilaksanakan sampai
dengan diberlakukannya pengaturan
mengenai penghasilan aparatur sipil
negara yang telah mempertimbangkan
kelas jabatan untuk tugas dan fungsi
pemungutan Pajak. Dengan demikian,

Pasal RUU HKPD

Pasal Eksisting

Analisis

Usulan
Pasal 104 dengan sendirinya dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 186
Peraturan pelaksanaan dari UndangUndang ini ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
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Pasal 187
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
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Berkaca dari proses penyusunan
peraturan turunan UU Cipta Kerja, perlu
ada
proses
orkestrasi
dalam
penyusunan peraturan turunan agar
menciptakan keselarasan antara UU
dan peraturan turunan. Berkaca dengan
penyunan peraturan turunan UU
23/2014, perlu ada pengawalan terkait
proses penyusunan peraturan turunan
agar
dapat
diselesaikan
sesuai
deadline.

TETAP

Keberadaan pasal ini telah sesuai
dengan kaidah penyusunan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

TETAP

Peraturan pelaksanaan dari UndangUndang ini ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada
saat diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

