
Putusan Nomor : Put-095022.18/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018

Jenis Pajak : PBB

Tahun Pajak : 2014

Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah
koreksi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB
sebesar Rp7.300.480.000.000,00, yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding

Menurut Terbanding :

bahwa menurut Terbanding, pokok sengketa banding adalah mengenai koreksi terhadap biaya
produksi galian tambang. Koreksi tersebut akan mempengaruhi Hasil Bersih Produksi Galian
Tambang sehingga berdampak pada besarnya Nilai Bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi;

bahwa sebagai penjelasan perhitungan besarnya PBB Mineral dan Batubara dalam PER-
32/PJ/2012, Dasar pengenaan PBB Mineral dan Batubara adalah NJOP (Nilai Jual Objek
Pajak). NJOP bumi untuk tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil perkalian antara luas
wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi. NJOP bumi per meter
persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
Nilai bumi untuk tubuh bumi operasi produksi ditentukan sebesar Hasil Bersih Produksi Galian
Tambang (pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang) dikalikan dengan
Angka Kapitalisasi (8,20);

bahwa dalam proses keberatan, dokumen yang dilampirkan Pemohon Banding antara lain
adalah Laporan Laba Rugi Komprehensif Per 31 Desember 2013 beserta daftar rincian biaya
yang dilampirkan. Pada proses keberatan tersebut, didapati bahwa terdapat perbedaan jumlah
biaya dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif dengan daftar rincian biaya yang dibuat oleh
Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa masih terdapat biaya yang tidak termasuk dalam
kategori biaya produksi galian tambang sebagaimana tertuang didalam Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Terbanding Nomor PER-32/PJ/2012 yang oleh Pemohon Banding diakui sebagai
biaya produksi galian tambang. Biaya yang tidak termasuk dalam kategori biaya produksi galian
tambang tersebut dikoreksi oleh Terbanding sehingga mengakibatkan naiknya jumlah hasil
bersih produksi galian tambang. Kenaikan jumlah hasil bersih produksi galian tambang
mempengaruhi Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi sehingga mengakibatkan besarnya jumlah
PBB yang terutang;

bahwa perhitungan besarnya PBB yang terutang menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Penghitungan Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi
Pendapatan Kotor (Rp) 3.609.867.134.980,00
Biaya Produksi Galian (Rp) 1.762.435.764.377,00
Hasil Bersih Produksi (Rp) 1.847.431.370.603,00
Angka Kapitalisasi 8,20
Nilai Tubuh Bumi (Rp) 15.148.937.238.948,00
Luas IUP (m2) 390.400.000,00
Nilai Tubuh Bumi/m2 38.804,00
Konversi NJOP/m2 39.700,00

Penghitungan SPPT atas Tubuh Bumi Operasi Produksi
Luas Bumi (m2) 390.400.000
NJOP Bumi/m2 39.700
NJOP Bumi (Rp) 15.498.880.000.000,00
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NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 15.498.880.000.000,00
NJOPTKP 12.000.000,00
NJOP untuk Penghitungan PBB 15.498.868.000.000,00
NJKP 6.199.547.200.000,00
PBB Terutang 30.997.736.000,00

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding jelas-jelas menolak Pendapat yang menyatakan bahwa terdapat
biaya yang diakui Pemohon Banding sebagai biaya produksi galian tambang yang tidak
termasuk ke dalam kategori biaya produksi galian tambang sebagaimana tertuang pada Pasal
11 ayat (1) Perdirjen Pajak No. 32/2012. Berdasarkan Pasal 11 Perdirjen Pajak No. 32/2012,
maka biaya produksi galian tambang adalah sebagai berikut:

a. Pengupasan lapisan tanah, yang mencakup;
i. biaya kegiatan penggarukan/dorong,
ii. biaya gali/muat, dan/atau
iii. pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan.

b. Pengambilan hasil produksi galian tambang; yang mencakup:
i. biaya penggalian,
ii. penyemprotan dengan air,
iii. penggunaan alat-alat berat (shovel dan buldozer), pengerukan dengan kapal
keruk, dan/atau

iv. peledakan

c. Pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang; dan/atau yang
mencakup:
i. biaya pembersihan dan pemisahan galian tambang utama dari bahan galian

ikutannya yang dilakukan dengan menggunakan air, bahan kimia (proses kimia),
alat pencuci, atau saringan; dan/atau

ii. biaya pembentukan ukuran/besarnya galian tambang, yang terdiri dari biaya
untuk penghancuran galian tambang yang berukuran besar menjadi ukuran
sesuai dengan ukuran yang ditetapkan perusahaan menggunakan mesin
penghancur (crusher); dan/atau;

iii. biaya peningkatan kualitas hasil produksi galian tambang;

d. Pengangkutan hasil produksi galian tambang, yang mencakup:
i. hauling dengan menggunakan dump truck, kereta api, tongkang, atau conveyor

belt;
ii. angkutan laut dengan menggunakan tongkang/ponton (barge), atau kapal
pengangkut (vessel);

iii. surveyor; dan/atau
iv. asuransi.

bahwa seluruh biaya sebagaimana diuraikan tersebut, selanjutnya diturunkan dalam akun-akun
biaya dalam laporan keuangan dengan format yang bermacam-macam. Artinya, istilah biaya-
biaya tersebut, tidak harus sama dengan laporan keuangan, melainkan harus kembali
ditafsirkan. Seperti biaya penggalian, berdasarkan definisinya adalah biaya untuk melakukan
penggalian. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, penggalian diartikan sebagai proses, cara,
perbuatan menggali: di~itu ditemukan beberapa buah tempayan kuno; 2 ki usaha mencari dan
menemukan: ~ bibit pemain sepak bola memerlukan waktu yg cukup lama. Sedangkan kata gali
diartikan sebagai membuat lubang di tanah dsb: mereka ~ sumur sedalam 12 m; 2 mengambil
(mengeluarkan) sesuatu dari dalam tanah dengan membuat lubang: anak-anak itu ~ ubi jalar; ~
lubang menutup lubang, pb meminjam uang untuk membayar utang; berdasarkan arti kata
tersebut, maka biaya penggalian berarti biaya untuk proses/perbuatan menggali untuk
mengambil hasil galian tambang. Biaya tersebut dapat mencakup banyak hal, contohnya
meliputi Biaya untuk Sewa lahan, luran Produksi, Retribusi Daerah, dan lain sebagainya. Hal
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tersebut mengingat apabila tidak ada biaya tersebut, maka tidak dapat dilakukan penggalian.
Apabila lahan belum disewa, maka belum dapat dilakukan penggalian berdasarkan
berdasarkan Pasal 136 UU No. 4/2009 yang menyatakan Pemegang IUP atau IUPK sebelum
melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang
hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan daftar rincian
biaya produksi kepada Terbanding. Adapun rincian yang Pemohon sampaikan kepada
Terbanding, seluruhnya merupakan Biaya Produksi Galian Tambang, termasuk biaya-biaya
yang dikoreksi pembanding. Alasan-alasan dari pemohon Banding atas masing-masing biaya
yang terkoreksi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No PosBiaya Produksi
Pemohon Banding

Kategori Biaya Produksi
Galian Tambang

Pasal 11 Perdirjen Pajak
No. 32/2012.

Penjelasan

BiayaBahan
1 Greases Penggunaan alat-alat berat Merupakan biaya terkait

pemeliharaan alat-alat berat.
2 suku cadang

peralatan
tambang

Penggunaan alat-alat berat Merupakan biaya terkait
pemeliharaan alat-alat berat.

3 suku cadang
peralatan
umum

Pengangkutan hasil produksi galian
tambang

Merupakan biaya terkait
pemeliharaan alat-alat angkut.

4 bahan dan alat-alat las biaya untuk penghancuran galian
tambang yang berukuran besar menjadi
ukuran sesuai dengan ukuran yang
ditetapkan perusahaan menggunakan
mesin penghancur (crusher)

Merupakan biaya terkait mesin
penghancur (crusher).

5 bahan besi dan metal biaya untuk penghancuran galian
tambang yang berukuran besar menjadi
ukuran sesuai dengan ukuran yang
ditetapkan perusahaan menggunakan
mesin penghancur (crusher)

Merupakan biaya terkait
penyaringan ore (grizzly).

6 bahan bangunan sipil Biaya peningkatan kualitas hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait
fasilitas laboratorium terkait
biaya peningkatan kualitas hasil
produksi galian tambang.

7 SC alat berat carterpilar Penggunaan alat-alat berat Merupakan biaya terkait
pemeliharaan alat-alat berat.

8 SC alat berat
terex,O&K,volvo

Penggunaan alat-alat berat Merupakan biaya terkait
pemeliharaan alat-alat berat.

9 perlengkapan kapal Hauling dengan menggunakan tongkang Merupakan biaya terkait alat-
alat angkut ore (tongkang).

10 SCpengerakmula
nissan ,MWM,MAN

Penggunaan alat-alat berat Merupakan biaya terkait
pemeliharaan alat-alat berat.

11 SC pengerak mulia
toyota

Penggunaan alat-alat berat Merupakan biaya terkait
pemeliharaan alat-alat berat.

12 peralatan distribusi
listrik

biaya gali/muat, dan/atau pengangkutan
tanah dari lokasi penggalian ke lokasi
penimbunan

Merupakan biaya terkait
penerangan tambang di malam
hari untuk memfasilitasi operasi
pengangkutan hasil tambang.

13 peralatan listtrik
otomatis

biaya gali/muat, dan/atau pengangkutan
tanah dari lokasi penggalian ke lokasi
penimbunan

Merupakan biaya terkait
penerangan tambang di malam
hari untuk memfasilitasi operasi
pengangkutan hasil tambang

14 peralatan listrik biaya gali/muat, dan/atau pengangkutan
tanah dari lokasi penggalian ke lokasi
penimbunan

Merupakan biaya terkait
penerangan tambang di malam
hari untuk memfasilitasi operasi
pengangkutan hasil tambang.

15 peralatan
komunikasi dan

Pengupasan lapisan tanah; Pengambilan
hasil produksi galian tambang; Pengolahan

Merupakan biaya terkait
komunikasi keselamatan kerja
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elektronika dan/atau pemurnian hasil produksi
galian tambang;

lapangan di seluruh operasi
tambang.

Pengangkutan hasil produksi
galian tam bang

Biaya Pegawai
16 upah PHDP Pengupasan lapisan tanah; Pengambilan

hasil produksi galian tambang;
Pengolahan dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang; Pengangkutan
hasil produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait direct
labour pegawai operasi
penambangan ore nikel.

17 tunjangan masa
kerja

18 tunjangan
perusahaan

19 tunjangan
perumahan

20 tunjangan
lain/local

21 bantuan
kematian
/kelahiran

22 bunga kredit
pinjaman

23 pelayanan
kesehatan
di dalam
perusahaan

24 pelayanan
kesehatan di
luar perusahaan

25 pelayana
n
kesehata
n
preventif

26 pajak penghasilan
karyawan

Biaya Jasa
27 pemel prasarana biaya untuk penghancuran galian

tambang yang berukuran besar
menjadi ukuran sesuai dengan
ukuran yang ditetapkan
perusahaan menggunakan mesin
penghancur (crusher)

Merupakan biaya terkait jasa
pemeliharaan penyaringan ore
(grizzly).

28 pemel bangunan biaya peningkatan kualitas hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya
terkait jasa
pemeliharaan fasilitas
laboratorium ore.

29 pemel
kendaraan
dinas
/ringan

hauling dengan menggunakan
dump truck, kereta api, tongkang,
atau conveyor belt angkutan laut
dengan menggunakan tongkang/
ponton (barge), atau kapal
pengangkut (vessel)

Merupakan biaya terkait
jasa pemeliharaan
kendaaraan Long Vehicle
(LV) yang dimiliki
Pemohon Banding

30 pemel
peralatan
kerja
/kantor

biaya peningkatan kualitas hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
jasa sewa dan
pemeliharaan fasilitas
computer, xray,dan
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peralatan lab lainnya di
laboratorium ore.

31 sewa
bangunan,rum
ah dan kantor

Pengupasan lapisan tanah; Pengambilan
hasil produksi galian tambang; Pengolahan
dan/atau pemurnian hasil produksi
galian tambang; Pengangkutan hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya sewa
tempat tinggal bagi direct
labour yang ditempatkan di
.Unit Bisnis
Pertambangan Nikel
Maluku Utara

32 sewa kendaraan
dinas/ringan

hauling dengan
menggunakan dump truck, kereta
api, tongkang, atau conveyor belt
angkutan laut dengan
menggunakan tongkang/ponton
(barge), atau kapal pengangkut
(vessel);

Merupakan biaya terkait
jasa pemeliharaan
kendaaraan Long Vehicle
(LV) yang disewa
Pemohon Banding

33 sewa peralatan
kerja/kantor

Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi
galian tambang; Pengolahan
dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang;
Pengangkutan hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait
seluruh kegiatan
produksi, termasuk untuk
biaya penggalian,
pengumpulan data
produksi; biaya
perencanaan tambang,
pemurnian dan
peningkatan hasil operasi
tambang dan lain
sebagainya.

34 biaya listrik air
dan gas

Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi
galian tambang; Pengolahan
dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang;
Pengangkutan hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait
seluruh
kegiatan operasi
penambangan nikel di
Maluku Utara.

35 jasa
telekomunikasi

Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi
galian tambang; Pengolahan
dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang;
Pengangkutan hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait
komunikasi keselamatan
kerja lapangan di seluruh
operasi tambang.

36 jasa pos dan
paket pos

Surveyor

Merupakan biaya terkait
pengiriman sample dan
contoh eksplorasi ke
surveyor pihak pembeli
ore dan juga yang
dipekerjakan oleh
Pemohon Banding.

37 jasa bank Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi
galian tambang; Pengolahan
dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang;
Pengangkutan hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya administrasi
bank penunjang operasi
pertambangan di Maluku
Utara.SE
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38 jasa asuransi
Asuransi

Merupakan biaya
jaminan perlindungan
kerusakan alat operasi
pertambangan.

39 iklan dan
reklame

Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi
galian tambang; Pengolahan
dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang;
Pengangkutan hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait iklan
lelang pengadaan aset
penunjang operasi
penambangan.

40 Pemel. prasarana Pengolahan dan/atau pemurnian
hasil produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
pemeliharaan fasilitas
penyaringan ore (grizzly).

Biaya Lain
41 biaya perjalanan

dinas
Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi galian
tambang; Pengolahan dan/atau
pemurnian hasil produksi galian
tambang; Pengangkutan hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
direct labour pegawai
operasi penambangan ore
nikel.

42 biaya pindah
pegawai

43 biaya alat tulis biaya peningkatan kualitas hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
support kegiatan analisa
pertambangan (peta
tambang, hasil Lab, dan
hasil data surveyor)

44 biaya cetak

45 biayamajalah,harian
danbuku

biaya peningkatan kualitas hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
support kegiatan analisa
pertambangan

46 biaya
dokumentasi

biaya peningkatan kualitas hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait
support kegiatan analisa
pertambangan (peta
tambang, hasil Lab, dan
hasil data surveyor)

47 minuman pegawai
/extra voeding

Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi galian
tambang; Pengolahan dan/atau
pemurnian hasil produksi galian
tambang; Pengangkutan hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
direct labour pegawai
operasi penambangan ore
nikel.

48 biaya rekreasi dan
olah raga

49 biaya kerohanian
50 biaya perayaan
51 biaya alat rumah

tangga
52 biaya tamu

perusahaan
Pengupasan lapisan tanah; Pengambilan
hasil produksi galian tambang

Merupakan biaya
kunjungan dari pihak
kementrian untuk proses
kegiatan pertambangan
(contoh : inspektur
pertambangan dari
ESDM, KLH, dan
Kementrian
Perdagangan)

53 biaya rapat Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi galian
tambang; Pengolahan dan/atau
pemurnian hasil produksi galian

Merupakan biaya terkait
direct labour pegawai
operasi penambangan ore
nikel.
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tambang; Pengangkutan hasil
produksi galian tambang

54 pendidikan dan
pengembangan
pegawai

55 pengembang
lingkungan
intern

56 corporate social
responsibility

Pengupasan lapisan tanah;
Pengambilan hasil produksi galian
tambang; Pengolahan dan/atau
pemurnian hasil produksi galian
tambang; Pengangkutan hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
hubungan dengan stakeholder
di sekitar operasi tambang
untuk memastikan agar
penggalian bijih nikel berjalan
lancar tanpa gangguan.

57 biaya
pengamanan

Pengupasan lapisan tanah; Pengambilan
hasil produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
direct labour pegawai
operasi penambangan ore
nikel. (pengamanan
Tambang dari pencurian
asset pertambangan)

Biaya Depresiasi Aktiva Tetap
58 depresiasi

prasarana
Pengolahan dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
depresiasi fasilitas penyaringan
ore (grizzly).

59 depresiasi
bangunan

Biaya peningkatan kualitas hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya terkait
depresiasi fasilitas
laboratorium.

60 depresiasi
kendaraan dinas
/ringan

hauling dengan menggunakan
dump truck, kereta api, tongkang,
atau conveyor belt angkutan laut
dengan menggunakan
tongkang/ponton (barge), atau
kapal pengangkut (vessel)

Merupakan biaya terkait
depresiasi kendaaraan Long
Vehicle (LV) yang dimiliki
Pemohon Banding

61 depresiasi
inventaris gol 2

Biaya peningkatan kualitas hasil produksi
galian tambang

Merupakan biaya terkait
depresiasi peralatan
laboratorium.

62 depresiasi
inventaris gol 1

biaya penggalian Merupakan biaya terkait
depresiasi alat
pengukuran tambang
(teodolit) dan peralatan
lainnya.

Biaya Pajak, luran&Retribusi
63 amortisasi

biaya yang di
tangguhkan

Pengolahan dan/atau pemurnian hasil
produksi galian tambang

Merupakan biaya
amortisasi biaya
pengadaan
softwarel/aplikasi Surpac
untukmenunjang aktivitas
penggalian ore.

64 iuran
eksploitasi/produ
ksi

biaya penggalian

Pasal 1 ayat 22 PP No.55/2005
menyatakan bahwa iuran
Ekplorasi dan Eksploitasi (royalti)
adalah iuran produksi pemegang
kuasa usaha pertambangan atas
hasil dari kesempatan
eksplorasi/eksploitasi. Besaran
tariff iuran produksi ditetapkan
berdasarkan tingkat
pengusahaan, produksi, dan
harga komoditas tambang (Pasal 132UUNo. 4/2009. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa iuran produksimerupakan penerimaanNegara yang didasarkan pada produksi tambang. Oleh karena iuran ini didasarkan pada prosesmenggali untukmengambil hasil galian tambang dan Pemohon Banding tidak bisamendapatkan hasil galian tambang apabila tidakmembayar iuran tersebut, maka iuran produksi seharusnya termasuk ke dalampengertian biaya penggalian.
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65 retribusi daerah

biaya penggalian

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (64)
UU No. 28/2009 jo. Pasal 1
ayat (1) PP No. 66/2001
menyatakan Retribusi Daerah
adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang
Pribadi atau Badan. Selanjutnya
berdasarkan UU No. 28/2009
dan PP No. 66/2001, diatur
sebagai berikut:

UU No. 28/2009
Bagian Ketiga

Retribusi JasaUsaha
Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha
adalah pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut
prinsip komersial yang
meliputi :
a. pelayanan dengan

menggunakan/memanfaa
tkan kekayaan Daerah
yang belum dimanfaatkan
secara optimal; dan/atau

b. pelayanan oleh
Pemerintah Daerah
sepanjang belum
disediakan secara
memadai oleh pihak
swasta;

Pasal 127
Jenis Retribusi Jasa Usaha
adalah :
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/Vila

g. Retribusi Rumah Potong
Hewan;

h. Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan
di air;dan
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k.Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah.

Pasal 128
(1) Objek Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 huruf a
adalah pemakaian
kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dari
pengertian pemakaian
kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah
penggunaan tanah yang
tidak mengubah fungsi dari
tanah tersebut.

PP No. 66/2001
Pasal 9

Berdasarkan uraian tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa
retribusi daerah didasarkan
pemakaian kekayaan daerah
dalam kasus ini adalah
Penggalian barang tambang
yang diambil oleh Pemohon
Banding. Karenanya seharusnya
dikategorikan ke dalam biaya
penggalian.

66 Pajak Bumi dan
Bangunan

Penggalian Tanah Merupakan biaya terkait pajak
pemanfaatan wilayah tambang.
Menurut Pasal 6 (1) huruf a UU
No.36 Tahun 2008, semua pajak
kecuali pajak penghasilan, dapat
diakui sebagai biaya untuk yang
secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha.

67 Pajak dan Surat
Kendaraan

Penggunaan Alat-alat berat Merupakan biaya perizinan alat-
alat berat (adt, excavator,
bulldozer dan LV)

Menurut Pasal 6 (1) huruf a UU
No.36 Tahun 2008, semua pajak
kecuali pajak penghasilan, dapat
diakui sebagai biaya untuk yang
secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha.

68 Pajak dan Surat Kapal Hauling dengan menggunakan tongkang Merupakan biaya terkait
perizinan alat angkut ore
(tongkang dan tugboat).

Menurut Pasal 6 (1) huruf a UU
No.36 Tahun 2008, semua pajak
kecuali pajak penghasilan, dapat
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diakui sebagai biaya untuk yang
secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha.

69 Bea Keluar Ekspor Biaya Angkutan Laut dengan menggunakan
tongkang/ponton (barge), atau kapal
pengangkut (vessel)

Menurut Pasal 1 angka 1 ayat
15a UU No.17/2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan jo.Pasal 1 ayat (1) PP
No.55 Tahun 2008 jo.Pasal 1
angka (2) Permenkeu
No.214/PMK.04/2008, Bea
Keluar adalah pungutan negara
berdasarkan Undang-Undang ini
yang dikenakan terhadap barang
ekspor, Pasal 1 angka 2 UU
No.17/2006 menyatakan bahwa
barang yang telah dimuat di
sarana pengangkut untuk
dikeluarkan dari daerah pabean
dianggap telah diekspor.
Berdasarkan pengertian-
pengertian ini dan dihubungkan
dengan proses produksi galian
tambang maka dapat
disimpulkan bahwa barang yang
telah dimuat dan siap untuk
diangkut dan dikeluarkan dari
daerah pabean, harus terlebih
dahulu dibayar Bea Keluarnya.
Karena itu, Bea Keluar dapat
dikategorikan sebagai salah satu
biaya pengangkutan hasil
produksi galian tambang yang
merupakan biaya yang terkait
dengan kegiatan untuk
mengangkut hasil produksi
galian tambang dari lokasi
penambangan ke stasiun
pengumpul, pelabuhan khusus,
kapal pengangkut, dan/atau
pengguna akhir. Lebih lanjut bea
keluar secara khusus lagi,
dikategorikan sebagai angkutan
laut dengan menggunakan
tongkang/ponton (barge), atau
kapal pengangkut (vessel)

bahwa Pemohon Banding membantah perhitungan Terbanding sebagaimana dalam Tanggapan
Terbanding pada angka 5, karena biaya produksi galian tambang bertambah yang akhirnya
mengurangi hasil bersih produksi galian tambang yang mempengaruhi Nilai Tubuh Bumi
Operasi Produksi sehingga mengurangi besar jumlah PBB terutang. Adapun perbandingan
Perhitungan Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

Perhitungan Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi menurut Pemohon Banding

Pendapatan Kotor 3.609.867.134.980,35
Biaya Produksi Galian 2.601.255.405.752,00
Harga Bersih Produksi 1.008.611.729.228,35
Angka Kapitalisasi (KEP - 132/PJ/2013) 8,20
Nilai Tubuh Bumi (Rp) 8.270.616.179.672
Luas IUP (m2) 390.400.000,00
Nilai Tubuh Bumi /m2 21.184,98
Konversi NJOP/m2 (berdasarkan PMK-150/PMK.03/2010) 21.000,00
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bahwa perhitungan PBB terutang atas Tubuh Bumi Operasi Produksi menurut Pemohon
Banding:

Objek Pajak Luas (m2) NJOP per m2 Total
Bumi 390.400.000 21.000 8.198.400.000.000

Total NJOP sebagai dasar pengenaan pajak (a) 8.198.400.000.000
NJOPTKP (b) 12.000.000
NJOP untuk PBB (c) 8.198.388.000.000
NJKP (d=40% x c) 3.279.355.200.000
PBB Terhutang (e = 0,5% x d) 16.396.776.000

bahwa oleh karena terdapat kesalahan Perhitungan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor
KEP-435/WPJ.16/2015 sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan, maka sudilah kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-
435/WPJ.16/2015 dan menyatakan bahwa perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tubuh bumi
yang dikenakan kepada Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan yang diajukan oleh
Pemohon Banding yaitu dengan nilai total Rp16.396.776.000,00;

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi atas Nilai Jual Objek
Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB Tubuh Bumi tahun 2014 sebesar
Rp7.300.480.000.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan perhitungan
sebagai berikut:
- Nilai Jual Objek Pajak menurut Terbanding Rp15.498.880.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak menurut Pemohon Banding Rp 8.198.400.000.000,00

Koreksi Rp 7.300.480.000.000,00

bahwa nilai koreksi yang disengketakan tersebut di atas berasal dari adanya koreksi atas
Biaya Produksi Galian Tambang di dalam penentuan nilai tubuh bumi sejumlah
Rp838.819.641.375,37 dimana Biaya Produksi Galian Tambang menurut Terbanding sejumlah
Rp1.762.435.764.376.63, sedangkan menurut Pemohon Banding sejumlah
Rp2.601.255.405.752,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penghitungan Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi

Menurut Terbanding Menurut
Pemohon Banding

Koreksi

Pendapatan Kotor (Rp) 3.609.867.134.980,35 3.609.867.134.980,35
Biaya Produksi Galian (Rp) 1.762.435.764.377,63 2.601.255.405.752,00 838.819.641.375.37
Hasil Bersih Produksi (Rp) 1.847.431.370.603,72 1.008.611.729.228,35
Angka Kapitalisasi 8,20 8,20
Nilai Tubuh Bumi (Rp) 15.148.937.238.950,50 8.270.616.179.672,47
Luas IUP (m2) 390.400.000,00 390.400.000,00
Nilai Tubuh Bumi/m2 38.803,63 21.184,98
Konversi NJOP/m2 39.700,00 21.000,00

Penghitungan SPPT atas Tubuh Bumi Operasi Produksi

Menurut Terbanding Menurut
Pemohon Banding

Koreksi

Luas Bumi (m2) 390.400.000 390.400.000
NJOP Bumi/m2 39.700 21.000
NJOP Bumi (Rp) 15.498.880.000.000,00 8.198.40

0.000.000,00
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 15.498.880.000.000,00 8.198.400.000.000,00 7.300.480.000.000
NJOPTKP 12.000.000,00 12.000.000,00
NJOP untuk Penghitungan PBB 15.498.868.000.000,00 8.198.388.000.000,00
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NJKP 6.199.547.200.000,00 3.279.355.200.000,00
PBB Terutang 30.997.736.000,00 16.396.776.000,00

bahwa koreksi atas Biaya Produksi Galian Tambang sejumlah Rp838.819.641.375,37 dapat
dirinci per kelompok biaya sebagai berikut :
No Kelompok Biaya Menurut

Pemohon Banding
Menurut Terbanding Sengketa Biaya

Produksi Galian
1 Biaya Bahan 77.519.218.385,00 68.579.006.319,98 8.940.212.065,02
2 Biaya Pegawai 76.341.936.810,00 58.664.135.861,15 17.677.800.948,85
3 Biaya Jasa 284.799.689.268,00 274.965.407.198,30 9.834.282.069,70
4 Biaya Lain 50.699.207.283,00 22.177.024.873,10 28.522.182.409,90
5 Depresiasi 42.543.163.846,00 34.417.881.599,10 8.125.282.246,90
6 Amortisasi 58.779.742.704,00 57.812.686.341,00 967.056.363,00
7 Iuran, Pajak & Retribusi 764.752.825.272,00 0,00 764.752.825.272,00
8 Pengangkutan 1.245.819.622.184,00 1.245.819.622.184,00 0,00

Jumlah Biaya 2.601.255.405.752,00 1.762.435.764.376,63 838.819.641.375,37

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 1 angka 6 menyatakan:

“Objek Pajak Sektor Pertambangan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan
usaha pertambangan yang menjadi wilayah kerja atau wilayah kuasa penambangan”

Pasal 1 angka 8 menyatakan:
“Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan
sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan”

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Klasifikasi NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan,
dan Objek Pajak Sektor Pertambangan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf
A Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini”;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 9 ayat (1) huruf c menyatakan:

“Nilai Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk:
a….
b….
a. tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk tubuh

bumi operasi produksi dengan luas wilayah izin pertambangan”;

Pasal 9 ayat (5) menyatakan :

“Hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan
sebesar pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas objek
dimaksud”

Pasal 11 ayat (1) menyatakan:

“Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), berupa biaya
langsung untuk :
a. Pengupasan lapisan tanah;
b. Pengambilan hasil produksi galian tambang;
c. Pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang; dan/atau
d. Pengangkutan hasil produksi galian tambang”;

bahwa selanjutnya pembahasan Majelis atas kelompok koreksi atas Biaya Produksi Galian
Tambang sejumlah Rp838.819.641.375,37 adalah sebagai berikut:
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1. Koreksi Biaya Bahan sejumlah Rp8.940.212.065,02

bahwa menurut Terbanding Biaya Bahan sebesar Rp8.940.212.065,02 tidak termasuk
kriteria biaya produksi galian tambang, sedangkan menurut Pemohon Banding Biaya
Bahan tersebut digunakan untuk pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat penggali dan
fasilitas pertambangan sehingga termasuk dalam kriteria biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data/bukti, fakta-fakta dan keterangan baik
dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan Majelis berpendapat
bahwa dari koreksi Terbanding atas Biaya Bahan sebesar Rp8.940.212.065,02 yang
benar-benar termasuk dalam biaya produksi galian tambang adalah sejumlah
Rp6.438.269.591,24 dengan rincian sebagai berikut:

Suku Cadang (SC) Peralatan Tambang 42.979.303,88 Biaya terkait mesin
penghancur (crusher) serta
biaya terkait pemeliharaan
alat-alat berat dan alat-alat
angkut.

Bahan dan Alat Alat Las 155.582.536,58
Bahan Besi dan Metal 191.948.460,00
SC Alat Berat Caterpillar 635.374.659,58
SC Alat Berat Terex,O&K, Volvo 4.531.396.630,57
SC Penggerak Mula Perkins, Ruston,Reyn 2.851.851,85
SC Penggerak Mula Toyota 6.631.464,16
Perlengkapan Kapal 14.300.000,00 Biaya alat angkut (tongkang)
Peralatan Distribusi Listrik 445.623.765,70 Biaya penerangan tambang

di malam hari, serta fasilitasi
pengangkutan hasil tambang

Peralatan Listrik 126.845.010,63
Peralatan Listrik Otomotif 284.735.908,29

Jumlah Biaya Bahan 6.438.269.591,24

Sedangkan sisanya sejumlah Rp2.501.942.473.78 (Rp8.940.212.065,02 -
Rp6.438.269.591,24) tidak termasuk dalam biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat dari koreksi Terbanding atas Total
Biaya Bahan sejumlah Rp8.940.212.065,02, yang tidak dapat dipertahankan sejumlah
Rp6.438.269.591,24 sedangkan sisanya sejumlah Rp2.501.942.473.78 tetap
dipertahankan;

2. Koreksi atas Biaya Pegawai sejumlah Rp17.677.800.948,85

bahwa menurut Terbanding Biaya Pegawai sejumlah Rp17.677.800.948,85 tidak termasuk
dalam biaya produksi galian tambang sedangkan menurut Pemohon Banding biaya-biaya
tersebut merupakah upah tenaga kerja untuk produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas terhadap data/bukti, fakta-fakta dan
keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan Majelis
berpendapat bahwa dari koreksi Terbanding atas Biaya Pegawai sejumlah
Rp17.677.800.948,85 yang benar-benar termasuk dalam biaya produksi galian tambang
adalah sejumlah Rp1.510.257.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

Upah PhDP 1.073.154.371,00 Merupakan biaya terkait Upah
Tenaga Kerja LangsungTunjangan Perusahaan 437.103.099,00

Jumlah Biaya Pegawai 1.510.257.470,00

Sedangkan sisanya sejumlah Rp16.167.543.478.85 (Rp17.677.800.948,85 -
Rp1.510.257.470,00) tidak termasuk dalam biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat dari koreksi Terbanding atas Biaya
Pegawai sejumlah Rp17.677.800.948,85, yang tidak dapat dipertahankan sejumlah
Rp1.510.257.470,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp16.167.543.478.85 tetap
dipertahankan.

3. Koreksi atas Biaya Jasa sejumlah Rp9.834.282.069,70

SE
KR
ET
AR
IA
TP
EN
GA
DI
LA
N
PA
JA
K



bahwa menurut Terbanding Biaya Jasa sejumlah Rp9.834.282.069,70 tidak termasuk
dalam biaya produksi galian tambang sedangkan menurut Pemohon Banding biaya
tersebut terkait dengan biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas terhadap data/bukti, fakta-fakta dan
keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan Majelis
berpendapat bahwa dari koreksi Terbanding atas Biaya Jasa sejumlah Rp9.834.282.069,70
yang benar-benar termasuk dalam biaya produksi galian tambang adalah sejumlah
Rp767.275.228,20 yaitu atas biaya pemeliharaan prasara penyaringan ore (grizzly),
sedangkan sisanya sebesar Rp9.067.006.841,50 (Rp9.834.282.069,70 -
Rp767.275.228,20) tidak termasuk dalam biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat dari koreksi Terbanding atas Biaya
Jasa sejumlah Rp9.834.282.069,70 yang tidak dapat dipertahankan sejumlah
Rp767.275.228,20 sedangkan sisanya sejumlah Rp9.067.006.841,50 tetap
dipertahankan;

4. Koreksi atas Biaya Lain sejumlah Rp28.522.182.409,90

bahwa menurut Terbanding Biaya Lain sejumlah Rp28.522.182.409,90 tidak termasuk
dalam biaya produksi galian tambang sedangkan menurut Pemohon Banding biaya-biaya
tersebut terkait dengan biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas terhadap data/bukti, fakta-fakta dan
keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan Majelis
berpendapat bahwa Biaya Lain sejumlah Rp28.522.182.409,90 tersebut tidak termasuk
dalam biaya produksi galian tambang;

bahwa karenanya Majelis berpendapat Koreksi Biaya Lain sejumlah Rp28.522.182.409,90
tetap dipertahankan;

5. Koreksi atas biaya Depresiasi sejumlah Rp8.125.282.246,90

bahwa menurut Terbanding biaya Depresiasi sejumlah Rp8.125.282.246,90 tidak
termasuk dalam biaya produksi galian tambang sedangkan menurut Pemohon Banding
biaya-biaya tersebut terkait dengan biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas terhadap data/bukti, fakta-fakta dan
keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan Majelis
berpendapat bahwa biaya Depresiasi sejumlah Rp8.125.282.246,90 tersebut tidak
termasuk dalam biaya produksi galian tambang;

bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi atas biaya Depresiasi sejumlah
Rp8.125.282.246,90 tetap dipertahankan;

6. Koreksi atas Biaya Amortisasi sejumlah Rp967.056.363,00

bahwa menurut Terbanding biaya Amortisasi sejumlah Rp967.056.363,00 tidak termasuk
dalam biaya produksi galian tambang sedangkan menurut Pemohon Banding biaya-biaya
tersebut terkait dengan biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas terhadap data/bukti, fakta-fakta dan
keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan Majelis
berpendapat bahwa biaya Amortisasi sejumlah Rp967.056.363,00 tersebut tidak termasuk
dalam biaya produksi galian tambang;

bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi atas biaya Amortisasi sejumlah
Rp967.056.363,00 tetap dipertahankan;

7. Koreksi atas Biaya Iuran, Pajak & Retribusi sejumlah Rp764.752.825.272,00
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bahwa menurut Terbanding Biaya Iuran, Pajak & Retribusi sejumlah Rp764.752.825.272,00
tidak termasuk dalam biaya produksi galian tambang sedangkan menurut Pemohon
Banding biaya tersebut terkait dengan biaya produksi galian tambang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas terhadap data/bukti, fakta-fakta dan
keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan
diketahui bahwa dari koreksi atas Biaya Iuran, Pajak & Retribusi sejumlah
Rp764.752.825.272,00 terdapat Iuran Eksploitasi/Produksi sebesar Rp188.912.390.749,11

bahwa menurut Terbanding Iuran Eksploitasi/Produksi sebesar Rp188.912.390.749,11
tidak termasuk biaya produksi galian tambang, sedangkan menurut Pemohon Banding
tanpa membayar iuran produksi, Pemohon Banding tidak diijinkan untuk menggali dan
memperoleh hasil galian tambang.

bahwa Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Pasal 132, menyatakan:
“(1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan,

produksi, dan harga komoditas tambang.
(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pasal 1 ayat 22
“Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha
pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi”.

bahwa memperhatikan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan dan Pasal 132 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis berpendapat bahwa Iuran
Eksploitasi/Produksi sebesar Rp188.912.390.749,11 merupakan biaya produksi sesuai
dengan hasil tambang yang akan/telah digali, sehingga termasuk dalam biaya produksi
langsung untuk galian tambang;

bahwa selanjutnya atas Biaya Iuran, Pajak & Retribusi sejumlah Rp575.840.434.522,89
(Rp764.752.825.272,00 - Rp188.912.390.749,11) berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
terhadap data/bukti, fakta-fakta dan keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon
Banding dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa Biaya Iuran, Pajak & Retribusi
sejumlah Rp575.840.434.522,89 tersebut tidak termasuk dalam biaya produksi galian
tambang;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat dari koreksi Terbanding atas Biaya
Iuran, Pajak & Retribusi sejumlah Rp764.752.825.272,00 yang tidak dapat dipertahankan
sejumlah Rp188.912.390.749,11 sedangkan sisanya sejumlah Rp575.840.434.522,89
tetap dipertahankan;

bahwa dari uraian tersebut di atas Majels berpendapat bahwa dari koreksi Terbanding atas
Biaya Produksi Galian Tambang sebesar Rp838.819.641.375,37 yang dapat dipertahankan
dan tidak dapat dipertahankan oleh Majelis adalah sebagai berikut :

N
o

Uraian Sengketa Biaya
Produksi Galian

Tambang

Tetap
Dipertahankan

Tidak dapat
Dipertahankan

1 Biaya Bahan 8.940.212.065,02 2.501.942.473,78 6.438.269.591,24
2 Biaya Pegawai 17.677.800.948,85 16.167.543.478,85 1.510.257.470,00
3 Biaya Jasa 9.834.282.069,70 9.067.006.841,50 767.275.228,20
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4 Biaya Lain 28.522.182.409,90 28.522.182.409,90 0,00
5 Depresiasi 8.125.282.246,90 8.125.282.246,90 0,00
6 Amortisasi 967.056.363,00 967.056.363,00 0.00
7 Iuran, Pajak & Retribusi 764.752.825.272,0

0
575.840.434.522,8

9
188,912,390,749,1

1
8 Pengangkutan 0,00 0,00 0,00

Jumlah Biaya 838.819.641.375,3
7

641.191.448.336,8
2

197.628.193.038,5
5

bahwa berdasarkan koreksi Terbanding atas biaya produksi galian tambang yang tidak dapat
dipertahankan dan tetap dipertahankan maka perhitungan Biaya Produksi Galian Tambang
menjadi sebagai berikut:
- Biaya produksi Galian Tambangmenurut Terbanding Rp1.762.435.764.376,63
- Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 197.628.193.038,55
- Biaya produksi Galian Tambangmenurut Majelis Rp1.960.063.957.415.18

bahwa dari perhitungan di atas maka Nilai Tubuh Bumi tahun 2014 dihitung kembali menjadi
sebagai berikut:

N
o

Uraian PBB Terhutang
Menurut Terbanding

(Rp)

PBB Terhutang
Menurut Majelis

(Rp)
1 Pendapatan Kotor 3.609.867.134.980,00 3.609.867.134.980,35
2 Biaya Produksi Galian 1.762.435.764.376,63 1.960.063.957.415,18
3 Hasil Bersih Produksi Galian 1.847.431.370.603,72 1.649.803.177.565,17
4 Angka Kapitalisasi 8,20 8,20
5 Nilai Tubuh Bumi 15.148.937.238.950,00 13.528.386.056.034,40

bahwa berdasarkan nilai tubuh bumi yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan menurut
Majelis senilai Rp13.528.386.056.034,40 tersebut di atas maka total Nilai NJOP Bumi per m2

dengan luas bumi 390.400.000 m2 adalah sebesar Rp34.652,63/m2

bahwa selanjutnya atas Nilai NJOP Bumi per m2 senilai Rp34.652,63/m2 tersebut di atas
dilakukan konversi sesuai dengan PMK 150/PMK.03/2010 dan diperoleh klasifikasi Nilai Bumi
Kelas 122 dengan Nilai NJOP Bumi per m2 sebagai Dasar Penghitungan PBB Tahun 2014
sebesar Rp34.300/m2 sehingga Perhitungan NJOP sebagai Dasar Penghitungan PBB yang
Terhutang Tahun 2014 menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No Uraian Rupiah
1 Perhitungan NJOP 34.652,63
2 Kelas Bumi sesuai dengan PMK 150/PMK.03/2010 122
3 NJOP Bumi Per m2 sesuai dengan PMK 150/PMK.03/2010 34.300,00
4 Luas (m2) 390.400.000
5 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 13.390.720.000.000,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data/bukti, fakta-fakta dan keterangan baik
dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan serta pertimbangan hukum
tersebut di atas maka dari koreksi Terbanding atas NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB
sejumlah Rp7.300.480.000.000,00 yang tidak dapat dipertahankan adalah sejumlah
Rp2.108.160.000.000,00 (Rp15.498.880.000.000 - Rp13.390.720.000.000,00) sedangkan yang
tetap dipertahankan sejumlah Rp5.192.320.000.000,00 (Rp7.300.480.000.000,00 -
Rp2.108.160.000.000,00)
Menimbang :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan
sebagian banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
dasar penghitungan PBB P3 Tubuh Bumi Tahun Pajak 2014 dihitung kembali menjadi sebagai
berikut;
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Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP Per M2
(Rp)

Total NJOP
(Rp)

Bumi 390.400.000 122 34.300,00 13.390.720.000.000,0
0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 13.390.720.000.000,0
0

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-435/WPJ.16/2015 tanggal 30 April 2015, tentang Keberatan Pajak Bumi
dan Bangunan atas SPPT Nomor - tanggal 19 Juni 2014 atas nama Pemohon Banding
sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Pajak Tubuh Bumi menjadi
sebagai berikut :

Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP Per M2
(Rp)

Total NJOP
(Rp)

Bumi 390.400.000 122 34.300,00 13.390.720.000.000,0
0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 13.390.720.000.000,0
0

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,00
NJOP untuk penghitungan PBB 13.390.708.000.000,0

0
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 5.356.283.200.000,00
PBB yang terhutang 0,5% 26.781.416.000,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
terakhir pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Hakim Majelis XIVA Pengadilan Pajak,
dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Idawati, S.H, M.Sc. ------------------------------------- sebagai Hakim Ketua,
Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M. ---------------- sebagai Hakim Anggota,
Diding Djamaludin, Ak., M.M. ----------------------- sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Dra. Najmiyulis ---------------------------------------- sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put-095022.18/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 dengan susunan Majelis
sebagai berikut:

Idawati, S.H, M.Sc. ------------------------------------- sebagai Hakim Ketua,
Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M. ---------------- sebagai Hakim Anggota,
Diding Djamaludin, Ak., M.M. ----------------------- sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Tin Wajiroh, S.E, Ak.M.M. --------------------------- sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding
serta tidak dihadiri oleh Terbanding;SE
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