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PENDEKATAN PENILAIAN OBJEK PAJAK 

PBB 

Metode Pendekatan Penilaian ada berbagai macam, khusus untuk 

penilaian Objek Pajak PBB lebih tepat menggunakan 3 pendekatan penilaian 

yaitu : Metode Pendekatan Data Pasar untuk menilai Objek Pajak Tanah, Metode 

Pendekatan Biaya untuk menilai Objek Pajak Bangunan dan Metode Pendekatan 

Pendapatan sebagai pembanding dalam melakukan penilaian objek pajak yang 

bersifat produktif misalnya hotel, pusat perbelanjaan. 

1.1. Metode Pendekatan Data Pasar 

1.1.1. Konsep Pendekatan Perbandingan Data Pasar 

Pendekatan perbandingan penjualan adalah suatu metode untuk 

memperkirakan nilai pasar dari suatu properti berdasarkan harga jual dari 

properti lainnya yang sebanding. Secara filosofis, penggunaan pendekatan 

tersebut didasarkan pada prinsip substitusi, dalam arti calon pembeli suatu 

properti tidak akan membayar lebih mahal daripada biaya yang diperlukan untuk 

memperoleh properti sejenis di pasar properti yang sama. 

1.1.2. Prinsip Dasar Penilaian yang Terkait 

Secara lengkap, prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan penggunaan 

pendekatan perbandingan data pasar antara lain sebagai berikut: 

a. Penawaran dan permintaan

b. Substitusi

c. Keseimbangan

d. Eksternalitas

1.1.3. Asumsi Dasar dan Batasan Penerapan 

Mekanisme penerapan pendekatan perbandingan data pasar melibatkan 

penggunaan data transaksi properti pembanding, yaitu dengan membandingkan 

antara properti yang dinilai dengan properti sejenis lainnya yang telah dijual atau 

yang ditawarkan untuk dijual. Oleh karena itu, penerapan pendekatan 

perbandingan penjualan didasarkan atas beberapa asumsi sebagai berikut: 

a. Sering terjadi transaksi atas properti yang sejenis dan sebanding dengan

properti yang akan dinilai.
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b. Pembeli maupun penjual memiliki cukup pengetahuan atas properti

yangakan dinilai dan kondisi pasar properti tersebut.

c. Properti yang akan dinilai tersebut mempunyai harga yang konstan

dipasaran untuk jangka waktu yang cukup panjang.

1.1.4. Proses Penerapan Pendekatan Perbandingan Data Pasar 

Secara umum proses yang dilalui dalam penerapan pendekatan perbandingan 

data pasar, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

A. Identifikasi Karakteristik Objek Penilaian; 

Pada tahap ini penilai harus melakukan identifikasi selengkap mungkin 

karakteristik properti yang dinilai, baik karakteristik legal, fisik, dan ekonomi yang 

melekat pada properti yang dinilai dari aspek, maupun kondisi lingkungan 

disekitarnya. Hasil kegiatan identifikasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai 

bahan analisis perbandingan dengan properti sejenis lainnya. 

B. Penentuan Faktor Penyesuaian 

Dalam penerapan pendekatan perbandingan, hal pokok yang harus 

diperhatikan adalah perihal karakteristik properti yang akan diperbandingkan 

antara properti yang dinilai dan properti pembanding. Untuk itu perlu dilakukan 

identifikasi atas beberapa karakteristik yang “dianggap” mempengaruhi nilai 

properti yang akan dihasilkan. Karakteristik yang diperbandingkan tersebut 

meliputi karakteristik legal, fisik, ekonomis dan kondisi lingkungan yang berkaitan 

dengan properti 

yang dinilai, sebagai berikut: 

1. Penggunaan

Penggunaan adalah faktor penentu nilai yang bersifat mendasar, karena

nilai pasar cenderung diukur berdasarkan penggunaan yang optimal. Jenis

penggunaan properti dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Penggunaan yang sah menurut hukum (legal): apakah suatu

penggunaan sudah memperoleh ijin resmi;

b) Penggunaan yang tepat: apakah secara fisik penggunaan tersebut

tepat untuk lokasi atau properti yang dimaksud, dalam arti ukuran,

bentuk, dan lain sebagainya.
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c) Penggunaan yang cocok/sesuai: apakah fasilitas-fasilitas penunjang

yang diperlukan (seperti peralatan, jalan masuk, penggunaan-

penggunaan yang terkait) sudah tersedia.

d) Penggunaan yang layak (feasible use): apakah penggunaan seperti

ituakan memberikan keuntungan.

e) Penggunaan yang optimal: penggunaan yang manakah yang paling

menguntungkan dari sekian banyak alternatif pilihan yang tersedia

pada saat keputusan dibuat.

2. Lokasi

Faktor kondisi dari masing-masing lokasi properti yang akan dinilai maupun

properti pembanding, sangat mempengaruhi penentuan harga pasar suatu

properti, karena penggunaan yang sesuai dan menguntungkan dari

property tergantung pada lokasi serta lingkungan tempat properti itu

berada, termasuk fasilitas-fasilitas penunjang yang ditempatkan pada

lokasi yang baik dan sesuai, oleh karena itu jasa-jasa yang mungkin

dihasilkan baik berupa kenyamanan maupun penghasilan dari properti

yang bersangkutan akan terus menerus mengalami perubahan sejalan

dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh lingkungannya itu. Maka

dari itu stabilitas lingkungan adalah faktor utama yang harus di analisis

pada saat mengadakan evaluasi lokasi.

3. Kondisi Pasar Properti

Karena properti bersifat tidak bergerak dan menghasilkan jasa yang

tersedia pada suatu lokasi yang tetap, maka dianggap penting untuk

memahami kekuatan-kekuatan eksternal pasar yang mempengaruhi nilai

dari property tersebut. Identifikasi, analisis serta evaluasi fakta dan

kecenderungan yang terdapat dalam pasar properti yang mempengaruhi

nilai properti yang bersangkutan adalah bagian dari analisis pasar dan

lingkungan. Pasar khusus properti yang perlu mendapat perhatian oleh

Penilai adalah pasar penjualan dan sewa serta pasar hipotek. Struktur dan

fungsi yang dijalankannya serta karakteristik khusus dari pasar-pasar

tersebut sebaiknya dipahami betul agar untuk selanjutnya para penilai

dapat melaksanakan analisis pasar (lokasi dan lingkungan) dalam setiap

tugasnya, kemudia nperilaku pembeli dan penjual, penyewa dan pemilik

atau peminjam dan yang meminjamkan dapat dikenali dan diterjemahkan

ke dalam bentuk data pasar.
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C. Elemen-Elemen Perbandingan 

Elemen-elemen perbandingan adalah karakteristik dari properti dan 

transaksi yang menyebabkan harga yang dibayar untuk suatu properti tersebut 

bervariasi. Penilai perlu mempertimbangkan dan membandingkan semua elemen 

perbedaan antara properti pembanding dan properti subjek yang dapat 

mempengaruhi nilainya. Penyesuaian terhadap perbedaan dilakukan atas nilai 

dari setiap properti pembanding untuk menjadikan pembanding tersebut sama 

dengan properti subjek pada tanggal penilaian. Terdapat 6 (enam) elemen 

perbandingan yang seharusnya dipertimbangkan dalam analisis perbandingan 

data pasar, yaitu: 

1. hak-hak yang terkandung dalam kepemilikan properti;

2. hal-hal pendanaan;

3. kondisi penjualan;

4. tanggal penjualan/kondisi pasar;

5. lokasi;

6. karakteristik fisik.

D. Pengumpulan Objek Pembanding 

Salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan dalam proses 

penggunaan pendekatan perbandingan data pasar adalah kegiatan 

pengumpulan data pembandingan dan penentuan data pembanding yang 

relevan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengumpulan data 

pembanding, antara lain: 

1) Waktu transaksi/penawaran properti pembanding

Waktu transaksi atau penawaran data pembanding yang dikumpulkan

sebaiknya berdekatan dengan tanggal penilaian. Apabila waktu

transaksi/penawaran data pembanding terlalu jauh dibandingkan dengan

tanggal penilaian, dikhawatirkan menyebabkan penyesuaian waktu yang

terlalu besar sehingga mengakibatkan bias pada nilai yang dihasilkan.

2) Lingkungan di sekitar properti yang dinilai

Dalam pengumpulan data pembanding, sebaiknya dilakukan dalam

lingkungan yang sama dengan properti yang dinilai. Hal tersebut

dimaksudkan untuk menghindari nilai penyesuaian (adjustment value) yang

terlalu besar akibat perbedaan yang ekstrim antara properti yang dinilai dan

properti pembanding. Perluasan penyelidikan ke luar lingkungan tersebut

hanya dilakukan jika data dari properti pembanding kurang lengkap.
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3) Sumber Data Pembanding

Data pembanding dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai

berikut:

a) Basis Data yang dimiliki oleh Penilai;

Beberapa informasi yang masih dianggap relevan dari hasil kegiatan

penilaian sebelumnya dapat digunakan kembali oleh penilai sebagai

data pembanding, dengan terlebih dahulu dilakukan beberapa

penyesuaian.

b) Catatan Informasi Publik (Public Record)

Beberapa data properti yang dicatat oleh secara resmi oleh lembaga

pemerintah atau swasta juga dapat digunakan sebagai bahan analisis.

Pada umumnya data tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak

tertentu yang terkait dengan tujuan pencatatan data tersebut. Contoh

informasi properti yang dicatat, antara lain basis data pajak properti,

data transaksi properti yang dicatat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT), data publikasi harga jual tanah, dan data lelang yang

dipublikasikan oleh Kantor Lelang.

c) Data Transaksi Properti dari Broker atau Agen Properti

Broker dan agen properti merupakan pihak yang sering melakukan

kegiatan transaksi properti. Informasi yang diperoleh dari pihak-pihak

tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan data

pasar.

d) Informasi Pemilik, Penjual atau Pembeli

Pada saat melakukan pengumpulan data pembanding, penilai dapat

melakukan interview dengan pemilik properti untuk menggali informasi

tambahan terkait dengan properti pembanding, khususnya mengenai

harga jual dan kondisi penjualan properti dimaksud.

e) Iklan Penawaran dan Lelang Properti

Selain dari beberapa sumber di atas, informasi mengenai properti juga

dapat diperoleh dari iklan penawaran dan lelang properti yang dipasang

di media cetak dan elektronik. Harga penawaran yang disajikan dalam

iklan tersebut umumnya merupakan harga pasar tertinggi yang

ditawarkan oleh penjual, sebaliknya harga lelang yang dicantumkan

dalam iklan tersebut umumnya merupakan harga terendah properti yang

dilelang.
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4) Jumlah properti pembanding.

Jumlah data pembanding yang dikumpulkan tergantung pada beberapa hal

sebagai berikut:

a) Kemiripan antara properti pembanding dan properti yang akan dinilai

b) Tujuan diadakannya Penilaian;

Akan tetapi berdasarkan pengalaman empiris kegiatan penilaian yang 

selama ini dilakukan, pada umumnya jumlah data pembanding yang 

digunakan dalam proses penilaian ditetapkan minimal 3 (tiga) data 

pembanding. 

E. Identifikasi Karakteristik Objek Pembanding 

Jika telah didapat properti pembanding, maka penilai mulai membuat 

ringkasan dan menyusun tentang seluruh informasi dari properti pembanding itu 

selengkap mungkin. Hal-hal yang perlu diidentifikasi antara lain sebagai berikut: 

1. Penjual

2. Pembeli

3. Waktu penjualan/pembelian

4. Lokasi

5. Sifat-sifat fisik antara lain: luas tanah, bangunan, prasarana, dan lain-

lain

6. Syarat pembayaran

7. Motivasi dari terjadinya penjualan/pembelian

8. Karakteristik lainnya.

F. Analisis Perbandingan Data 

Setelah dilakukan pengumpulan dan penyusunan ringkasan karakteristik 

data pembanding, selanjutnya dilakukan analisis data pembanding. Analisis 

terhadap properti pembanding dilakukan dengan mempergunakan informasi 

yang telah disusun, termasuk perbedaan dan persamaan antara properti yang 

akan dinilai dengan properti pembanding, yang dapat mempengaruhi nilai dari 

properti yang sedang dinilai. Biasanya perbedaan-perbedaan yang perlu 

diperhatikan adalah: 

a. Faktor Waktu yaitu kemungkinan perbedaan harga antara waktu

penawaran/transaksi dengan indikasi harga pada saat penilaian;

b. Faktor Lokasi yang meliputi pertimbangan pada aksesibilitas, fasilitas

infrastruktur, prospek pengembangan, tingkat hunian dan keadaan

lingkungan secara keseluruhan;
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c. Faktor Luas sehubungan dengan likuiditas (tingkat kemudahan)

penjualan;

d. Faktor Letak yang meliputi posisi properti;

e. Faktor Kondisi Fisik yang meliputi keadaan fisik gedung secara

keseluruhan;

f. Faktor Status Kepemilikan dengan perbandingan antara Hak Milik, Hak

Guna Bangunan, Girik atau lain-lainnya;

g. Dan lain-lain faktor yang dapat mempengaruhi nilai, seperti adanya

keterpaksaan atas suatu transaksi dan lain-lain.

1.1.5. Teknik Penyesuaian Data 

Teknik penyesuaian data dilakukan dengan metode Perbandingan Harga Jual 

Secara Langsung (Direct Sales Comparison). Perbandingan harga jual properti 

pembanding secara langsung dapat dilakukan menggunakan 4 (empat) teknik, 

yaitu:  

a. Perbandingan Jumlah Bulat (Lump-Sum Technique)

Metode ini adalah kemungkinan yang terbanyak untuk pencocokan properti

tersebut dibandingkan dengan unit-unit lengkap.

Contoh: Sebuah properti pembanding telah terjual belum lama ini sebesar

Rp. 100.000.000,-. Setelah mempertimbangkan bermacam-macam aspek

dari masing-masing properti secara menyeluruh, dapat dibuat dasar

penilaian properti yang lebih tinggi nilainya menjadi Rp. 105.000.000,-

b. Penyesuaian Prosentase (Procentage Adjustment Method)Cooper, 2002

Dalam metode ini proses penilaian menjadi sedikit lebih sistematis,

walaupun dasar penyesuaiannya tetap bersifat subyektif. Kelebihan metode

ini dari metode penyesuaian keseluruhan adalah bahwa dalam metode ini

kita mengkuantifikasikan perbedaan harga antara tiap properti pembanding

dengan properti yang dinilai dalam persentase. Untuk melakukan hal

tersebut kita dapat menggunakan tabel dan menghitung harga- harga yang

disesuaikan, dan dari hasil tersebut nilai properti yang dinilai dapat

diperkirakan.

7
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Penyesuaian Pembanding 1 
Rp. 

50.000.000,- 

Pembanding 2 
Rp.55.000.000,- 

Pembanding 3 
Rp.48.000.000,- 

Lokasi +4% -4% +5% 

Sifat Fisik -2% -2% +4% 

Waktu +2% 0 0 

Jumlah +4% -6% +9% 

Pencocokan Nilai 
yang Diusulkan 

Rp. 
52.000.000,- 

Rp.51.700.000,- Rp.52.300.000,- 

c. Pembobotan Subyektif

Beberapa penilai telah menggunakan dan secara tidak sadar

mengaplikasikan metode yang mirip dengan teknik probabillitas subyektif.

Harga tiap-tiap properti diberi bobot sesuai atau sebanding dengan

propertiyang akan dinilai untuk digunakan sebagai pembanding, dengan

catatan bahwa total bobot tersebut adalah 100 %. Berikut ini adalah

contohnya:

Properti Harga (Rp.) Bobot (%) Harga Disesuaikan 
(Rp.) 

1 72.000.000 27 19.440.000 
2 87.000.000 12 10.440.000 
3 90.000.000 8 7.200.000 
4 82.000.000 18 14.760.000 
5 70.000.000 25 17.500.000 
6 88.000.000 10 8.800.000 

Total 100 78.140.000 
Metode tersebut mengandung unsur subyektivitas yang tinggi dan tidak 

terdapat penjelasan yang akurat tentang pemberian bobot terhadap tiap-tiap 

properti pembanding. Penilaian yang akurat hanya dapat dihasilkan oleh 

penilai yang telah berpengalaman dan dapat menghitung secara sistematis. 

Namun demikian, agar dapat mendukung opini yang telah diberikan tetap 

diperlukan aplikasi dari analisis yang obyektif. 

d. Penyesuaian Biaya (Cost Adjustment Method)

Metode Komponen Rupiah adalah perbaikan dari metode jumlah bulat (lump

sum). Perbedaan penting antara properti yang dinilai dengan properti

pembanding diukur dengan unit penyesuaian tertentu yang dapat

dikonversikan dalam bentuk perbedaan biaya per unit penyesuaian.

8
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Contoh : 

Penyesuaian Pembanding 1 
Rp. 

50.000.000,- 

Pembanding 2 
Rp.55.000.000,- 

Pembanding 3 
Rp.48.000.000,- 

Lokasi + Rp. 
2.000.000 

- Rp. 2.500.000 + Rp. 
2.500.000 

Sifat Fisik - Rp. 
1.000.000 

- Rp. 1.000.000 + Rp. 
2.000.000 

Waktu + Rp. 
1.000.000 

- - 

Jumlah + Rp. 
2.000.000 

- Rp. 3.500.000 + Rp. 
4.500.000 

Pencocokan Nilai 
yang Diusulkan 

Rp. 52.000.000 Rp.51.500.000 Rp.52.500.000 

1.2. Metode Pendekatan Biaya 

1.2.1. Konsep Pendekatan Biaya 

Pernahkah anda melihat suatu bangunan yang dibeli dengan harga yang 

sama dengan biaya pembangunannya. Pada kondisi tersebut biaya 

pembangunan (dan/atau penggantian) baru dianggap sebagai nilai tertinggi dari 

bangunan dengan catatan bahwa jenis penggunaan bangunan tersebut 

merupakan potensi penggunaan yang optimum dari tanah. Harga pasar yang 

lebih rendah dari biaya pembangunan properti tersebut dianggap merupakan 

persepsi pasar atas kemunduran kondisi fisik dan ekonomis bangunan yang 

disebabkan karena usia atau seringkali disebut sebagai penyusutan 

(depreciation). Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa pada 

umumnya pelaku pasar properti cenderung mengkaitkan antara nilai suatu 

properti dengan biaya pembangunan properti tersebut atau dengan kata lain 

biaya pembangunan properti dianggap sebagai gambaran yang wajar dari nilai 

properti dimaksud. Oleh karena itu dalam pendekatan biaya ini, nilai suatu 

properti diperoleh dengan cara membandingkannya dengan biaya untuk 

membangun properti sejenis dengan kegunaan fisik dan fungsi yang optimal. 

Dalam penerapannya, penilai terlebih dahulu mengestimasi biaya untuk 

membangun bangunan baru, atau pengganti bagi bangunan yang telah ada, dan 

mengurangi biaya tersebutdengan semua penyusutan yang dibenarkan/diakui 

(accrued depreciation) dalam properti. Ketika nilai tanah dan keuntungan 

kepemilikan/pengembang ditambahkan dalam angka tersebut, maka hasilnya 

adalah indikasi nilai darikepentingan kepemilikan properti.Beberapa prinsip 

penilaian yang mendasari penggunaan pendekatan biaya,antara lain: 

9
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1. Subtitusi (substitution)

2. Permintaan dan penawaran (supply and demand)

3. Keseimbangan (Balance)

4. Eksternalitas (externality)

5. Kegunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best use)

1.2.2. Proses Penerapan Pendekatan Biaya 

Dalam penerapan pendekatan biaya, terdapat beberapa langkah pokok 

yang harus ditempuh, yaitu: 

a. Mengestimasi nilai tanah sebagai tanah kosong dan siap untuk dibangun

sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik.

b. Mengestimasi biaya reproduksi/pengganti dari bangunan/pengembangan

pada tahun penilaian (termasuk biaya langsung dan tidak langsung).

c. Mengestimasi biaya lain yang diperlukan untuk menjadikan bangunan itu

baru, kosong dan sesuai dengan kondisi pasar dan tingkat hunian.

d. Mengestimasi tingkat keuntungan pemilik/pengembang.

e. Jumlahkan biaya pembangunan/pengganti yang diestimasi, biaya tidak

langsung dan keuntungan kepemilikan yang sering diperhitungkan dalam

persentase dari biaya dan tidak langsung, untuk menghasilkan total biaya

pembangunan/pengganti struktur utama bangunan.

f. Mengestimasi jumlah penyusutan.

g. Kurangkan estimasi penyusutan dari total biaya reproduksi/pengganti

untuk menghasilkan biaya reproduksi/pengganti yang telah terdepresiasi.

h. Estimasi biaya reproduksi/pengganti dari bangunan tambahan

dansusutkan sehingga diperoleh nilai reproduksi/pengganti yang telah

disusutkan dari bangunan tambahan.

i. Jumlahkan semua biaya reproduksi/pengganti terdepresiasi dari

bangunan utama, bangunan tambahan dan semua pengembangan lain

(site improvement).

j. Tambahkan poin 9 dengan nilai tanah sehingga dihasilkan indikasi nilai

dari kepemilikan.

k. Lakukan penyesuaian terhadap indikasi nilai kepemilikan di atas untuk

mencerminkan kepentingan properti yang dinilai.
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Secara matematis, nilai properti dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Nilai Properti= Nilai tanah + (Biaya perolehan/penggantian baru – 
penyusutan) 

Biaya Perolehan Baru (Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya 

untuk membangun, pada harga yang berlaku saat ini, dari replika bangunan yang 

dinilai dengan menggunakan material yang sama, standar konstruksi yang 

samadan kualitas pekerja yang sama serta dengan mempertimbangkan 

semuakekurangan/kelebihan dan tingkat keusangan dari properti subyek. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost 

New) adalah estimasi biaya untuk membangun, pada harga yang berlaku saat 

ini, sebuah bangunan pengganti dengan kegunaan, ukuran dan disain yang 

sama dengan bangunan subyek dan menggunakan material, standar dana tata 

letak sekarang. Kegunaan biaya pengganti adalah untuk mengeliminir keperluan 

berbagai bentuk keusangan fungsi tetapi keusangan fisik dan eksternalitas tetap 

ada. Keputusan untuk menggunakan biaya reproduksi/pengganti sering terkait 

erat dengan tujuan penilaian. 

A. Perkiraan Nilai Tanah Kosong Siap Bangun; 

Nilai tanah kosong dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan 

perbandingan data pasar dengan mempertimbangkan penggunaan pada saat ini 

dan potensi penggunaannya di masa yang akan datang. 

B. Perkiraan Biaya Pendirian / Penggantian Baru Bangunan 

Metode yang lazim digunakan untuk menghitung besarnya biaya 

pembangunan adalah: 

1. Metode Indeks (Index method)

Bagian pembiayaan (cost service) seringkali menyediakan informasi trend

indeks biaya. Indeks biaya digunakan untuk mengkonversi biaya historis

yang diketahui ke dalam estimasi biaya terkini. Daftar biaya manual

didasarkan pada tahun dan pengganda regional (regional multiplier) tetapi

penilai seharusnya mengetahui biaya terkini yang lebih akurat daripada data

historis yang disesuaikan dengan indeks biaya. Contoh: Sebuah bangunan

kantor dibangun dan selesai pada Januari 1980 dengan biaya

Rp.500.000.000. Karena tanggal penilaian adalah Januari 1986, penilai
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melihat daftar indeks untuk Januari 1986 adalah 1004,3 danuntuk Januari 

1980 adalah 753,9. Untuk membawa biaya historis yang telahdiketahui 

tersebut kepada tanggal penilaian, perlu dibuat rasio antara indeksbiaya saat 

ini dengan indeks biaya historis dan dikalikan dengan biaya historis. 

 x Rp. 500.000.000 = Rp. 665.000.000 

2. Metode Unit Perbandingan

Diterapkan untuk menurunkan estimasi biaya dalam satuan mata uang

(Rupiah atau Dolar) per unit luas atau volume. Metode ini didasarkan atas

biaya yang diketahui dari struktur bangunan serupa yang dilakukan

penyesuaian terhadap perbedaan waktu dan fisik.

3. Metode Unit Terpasang/Pemisahan Biaya (Unit In Place/Segregated Cost

Method)

Menggunakan unit-unit biaya berbagai komponen bangunan yang terpasang

dan mungkin menggunakan ukuran linier, luas atau volume. Estimasi biaya

unit terpasang didasarkan atas standar biaya bagi komponen struktur

bangunan yang terpasang. Merinci biaya bangunan ke dalam biaya-biaya

dari bagian yang menjadi komponennya.

4. Metode Survei Kuantitas (Quatity Survey Method)

Merupakan metode paling komprehensif dan akurat dalam mengestimasi

biaya bangunan serta replika dari penawaran para kontraktor. Penilai

menghitung semua biaya material bangunan dalam hal kuantitas dan

kualitas serta semua tenaga kerja yang diperlukan. Estimasi ini

menggunakan perhitungan biaya unit dan biaya total termasuk estimasi

keuntungan pemilik/pengembang keatas biaya langsung dan tak langsung.

C. Perkiraan Besaran Penyusutan 

Penyusutan bukanlah hal yang sederhana, namun demikian banyak orang yang 

memandangnya hanya dari sisi akibat dari penuaan serta pengurangan sisa usia 

fisik efektif. Dengan perkataan lain, sebuah bangunan akan hancur atau lenyap 

begitu saja pada akhir usia fisiknya. Namun demikian, perlu diketahui bahwa 

suatu bangunan juga mempunyai harapan hidup ekonomis (economic 

lifeexpectancy) dan pada saat yang bersamaan bangunan tersebut tidak lagi 

dapat digunakan jika tidak ada permintaan secara ekonomis terhadapnya, bukan 

hanya karena usia tuanya. 

12



DJPK | MODUL PENILAIAN 

Beberapa istilah penting dalam penyusutan: 

1. Penyusutan buku (book depreciation) adalah istilah akuntansi yang merujuk

pada jumlah modal yang dimiliki kembali (recapture) yang dikeluarkan dari

catatan  pembukuan pemilik. Penyusutan ini umumnya adalah jumlah yang

oleh pemilik dapat disediakan untuk membayar penggantian aset

berdasarkan peraturan pajak.

2. Umur ekonomis adalah periode waktu yang diantisipasi memberi kegunaan

yang menguntungkan atau memberi konstribusi kepada nilai tanah.

3. Umur fisik adalah periode dari saat bangunan dibangun sampai secara fisik

tidak layak digunakan. Umur ekonomi seringkali lebih kecil dari umur fisik

karena suatu bangunan tidak bisa memberi kegunaan ekonomis secara

penuh.

4. Umur efektif adalah gambaran umur struktur yang sesuai dengan kondisi

dan utilitasnya pada saat penilaian.

5. Sisa umur ekonomis adalah jumlah sisa tahun dari sisa umur ekonomis

bangunan pada tanggal penilaian.

6. Umur aktual (kronologis) adalah umur yang menggambarkan kenyataan

bangunan yang sebenarnya. Umur efektif bisa lebih besar atau lebih kecil

daripada umur aktual, hal ini tergantung pada tingkat perawatan, pemodelan

kembali dan renovasi.

Dalam dunia penilaian real estate, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) jenis 

penyusutan yaitu : 

1. Penyusutan fisik (physical deterioration), seperti aus, rusak, retak, patah,

besi yang karatan, kayu yang lapuk, rontoknya plester tembok atau beton,

dsb.

2. Kemunduran fungsional (functional obsolescence)

Pada umumnya ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan/perkembangan

teknologi seperti jarak antar kolom, pembebanan lantai dan tinggi langit-

langit, perkembangan teknologi dalam mengatasi akibat dari cuaca,

peningkatan efisiensi peralatan bangunan dsb.

3. Kemunduran ekonomis (economic obsolescence)

Terutama disebabkan oleh karena perubahan eksternal yang mempengaruhi

lingkungan atau wilayah pasar dimana properti berada seperti perubahan

peruntukkan, peraturan pemerintah, perubahan jalur lalu lintas,

pembangunan properti pesaing di lokasi yang lebih baik dsb.
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D. Penentuan Nilai Pasar Bangunan 

Nilai pasar bangunan merupakan biaya perolehan bangunan yang telah 

disesuaikan dengan tingkat penyusutan bangunan yang dinilai. Dengan kata lain, 

nilai bangunan merupakan Biaya Pendirian Baru (Reproduction Cost New) atau 

Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost New) bangunan yang telah 

disesuaikan dengan tingkat penyusutannya baik secara fisik, ekonomi, maupun 

fungsi. Secara sederhana, nilai bangunan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Nilai Bangunan = Biaya Pendirian/Penggantian Baru – Tingkat 

Penyusutan 

E. Kesimpulan Nilai Properti 

Pada tahap ini dilakukan penambahan nilai bangunan yang diperoleh dari proses 

sebelumnya dengan nilai tanah yang diperoleh dari hasil penilaian dengan 

pendekatan perbandingan data pasar untuk menghasilkan nilai properti. Dengan 

kata lain, nilai properti dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Nilai Properti = Nilai Tanah + Nilai Bangunan 

1.2.3. Contoh Penerapan 

Berikut ini diuraikan contoh penerapan pendekatan biaya dalam penilaian 

properti. 

Biaya Reproduksi Baru Bangunan Rp. 65.000.000 

Penyusutan pada 20 tahun @ 1% pertahun Rp. 13.000.000 - 

Biaya Perolehan yang Tersusut Rp. 52.000.000 

Tambahkan nilai pagar dan prasarana lain Rp. 6.500.000 + 

Nilai Bangunan Rp. 58.500.000 

Tambahkan nilai tanah dari perbandingan data pasar Rp. 

47.500.000 + 

Perkiraan Nilai Rp. 106.000.000 

1.3. Metode Pendekatan Pendapatan 

1.3.1. Konsep Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan 

Properti yang menghasilkan pendapatan (income-producing property), 

seperti gedung perkantoran, pertokoan, apartemen, kawasan industri, dan lain-

lain, umumnya dibeli untuk tujuan investasi. Apabila ditinjau dari sudut pandang 

investor, elemen penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai properti 

adalah tingkat penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan operasi properti 
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dimaksud. Menurut konsep dasar investasi, semakin besar pendapatan yang 

dihasilkan oleh suatu properti maka menyebabkan nilai properti tersebut semakin 

tinggi. Oleh karena itu, pendekatan kapitalisasi pendapatan (Income 

Capitalisation Approach) merupakan pendekatan yang sesuai untuk diterapkan 

dalam penilaian properti jenis ini. Secara teoretis, pendekatan pendapatan 

tersebut didasarkan pada salah satu definisi nilai sebagai berikut: 

‘Nilai dari suatu properti adalah nilai kini dari seluruh pendapatan di masa 
depan yang dapat diperoleh karena kepemilikan atas properti tersebut.’ 

Nilai kini adalah istilah khusus yang menggambarkan hasil dari proses diskonto 

pendapatan di masa depan untuk merefleksikan oportunitas untuk menghasilkan 

bunga, atau keuntungan, yang tidak dapat diperoleh karena selisih waktu yang 

terjadi dalam memperoleh pendapatan setelah kita membeli properti tersebut. 

Perdefinisi, nilai kini dari Rp.1 yang diterima dalam satu tahun adalah jumlah 

yang, dengan tingkat bunga tertentu yang diinginkan, akan bernilai Rp.1 pada 

akhir dari satu tahun tersebut. Pendekatan Pendapatan merupakan teknik 

penilaian yang mana pendapatan bersih yang diharapkan diproses untuk 

menghasilkan suatu jumlah modal tertentu. Dengan kata lain pertama kita harus 

menentukan pendapatan bersih dan kemudian baru dihitung jumlah atas nilai 

modalnya. Pendekatan kapitalisasi pendapatan meliputi beberapa metode, 

teknik, dan prosedur matematis untuk menghasilkan nilai properti yang 

digunakan oleh penilai untuk menganalisa kapasitas suatu property untuk 

menghasilkan manfaat (dalam bentuk moneter) dan mengkonversinya menjadi 

indikasi nilai kini properti. Teknik kapitalisasi pendapatan seringkali digunakan 

untuk menganalisa secara tepat dan menyesuaikan pendekatan perbandingan 

harga jual dan biaya. Dalam pendekatan biaya, tingkat keusangan properti juga 

sering diukur dengan melakukan kapitalisasi atas estimasi kehilangan 

pendapatan sewa. 

1.3.2. Prinsip Dasar Penilaian yang Terkait 

Penerapan pendekatan pendapatan dalam penilaian properti didasarkan pada 

beberapa prinsip dasar penilaian properti, yaitu: 

1. Antisipasi dan Perubahan (Anticipation and Change)

2. Penawaran dan Permintaan (Supply and Demand)

3. Substitusi (Substitution)

4. Keseimbangan (Balance)

5. Eksternalitas (Externalities)
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1.3.3. Proses Penerapan Pendekatan Pendapatan 

Hak kepemilikan/penguasaan atas suatu properti meliputi pula hak untuk 

memperoleh segala keuntungan (baik yang berwujud moneter maupun non 

moneter) selama jangka waktu kepemilikan/penguasaan tertentu ditambah 

dengan nilai jual properti tersebut pada akhir masa investasi. Beberapa faktor 

yang perlu diidentifikasi dalam penerapan pendekatan pendapatan tersebut, 

antara lain: 

1. Pendapatan Kotor Potensial (Potential Gross Income / PGI);

2. Pendapatan Kotor Eektif (Effective Gross Income / EGI);

3. Pendapatan Operasi Bersih (Net Operating Income);

4. Arus Pendapatan Sebelum dan Setelah Pajak (Pre-tax & After-Tax

Cash Flow);

5. Keuntungan dari Pengembalian Modal Investasi (Reversionary

Benefits);

6. Tingkat Pengembalian Modal Investasi (Rate of Return).

Berkaitan dengan hal tersebut, secara ringkas langkah-langkah penilaian 

property menggunakan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung pendapatan kotor tiap tahun yang diharapkan dari kepemilikan.

2. Menaksir kerugian sewa yang memungkinkan per tahun yang disebabkan

oleh pengosongan dan kegagalan sewa.

3. Menghitung biaya pasti dan operasi per tahun yang akan terjadi.

4. Mengurangi biaya-biaya dari pendapatan kotor sehingga mendapat taksiran

pendapatan bersih.

5. Mengkapitalisasikan pendapatan bersih operasi untuk memperoleh nilai

properti.

Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan dalam proses penghitungan sebagai 

berikut: 

Potential gross income 

Sewa Berjangka * Rp. xxxx 

Peningkatan Pendapatan Rp. xxxx 

Sewa Pasar ** Rp. xxxx 

Pendapatan Lain-lain Rp. xxxx (+) 

Total potential gross income   Rp. xxxx 

Tingkat Kekosongan/Kehilangan Pendapatan  Rp. xxxx (-) 

Effective gross income    Rp. xxxx 
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Biaya Operasi 

Biaya Tetap  Rp. xxxx 

Biaya Variabel  Rp. xxxx 

Replacement allowance Rp. xxxx (+) 

Total operating expenses  Rp. xxxx (-) 

Net operating income  Rp. xxxx 

Tingkat kapitalisasi (i ) /YP ***) Rp. xxxx 

(x) 

Nilai Pasar (Market Value)  Rp. XXXX 

Keterangan : 

* Harga sewa dari penyewaan yang telah ada

** Harga Sewa untuk ruang sewa yang kosong atau ditempati oleh pemilik 

*** (i) adalah tingkat kapitalisasi, dimana dalam menentukan tingkat kapitalisasi 

yaitu dengan menggunakan analisis pengkapitalisasian yang sesuai untuk 

diterapkan bagi jenis properti, lokasi properti, dan resiko bisnis properti tersebut. 

Year Purchase (YP) ialah nilai kini terhadap hak untuk menerima Rp.1,- pada 

akhir setiap tahun hingga dengan bunga majemuk i. Dimana YP adalah 1/i. 

A. Pendapatan Kotor Potensial (Potential Gross Income) 

Pendapatan Kotor Potensial adalah pendapatan kotor yang diharapkan 

diterima suatu properti dalam satu tahun. Pendapatan yang diterima bisa dalam 

bentuk jangka waktu bulanan, tahunan, atau tergantung pada perjanjian sewa 

antara pihak yang menyewakan (lessee) dan pihak penyewa (lessor). 

Pendapatan ini dihitung dengan cara menghitung luas lantai bersih (Net Rentable 

Area) dengan sewa/m2 per tahun. Luas lantai bersih (NRA) adalah luas lantai 

bangunan yang disewakan dan diukur dari dinding bagian dalam. Pendapatan 

kotor yang diperoleh pada suatu properti menunjukkan kemampuan properti 

tersebut untuk menghasilkan pendapatan pada tanggal penilaian. Pendapatan 

kotor potensial tersebut meliputi seluruh pendapatan yang diperoleh dari 

kegiatan operasional properti tersebut, yaitu terdiri atas pendapatan sewa dan 

pendapatan dari jasa. Pendapatan (jasa) lain-lain yang terkait dengan properti 

seperti biaya cuci, biaya cleaning service, penyediaan makanan, penyediaan 

transportasi, dan lain-lain. Pendapatan kotor potensial adalah pendapatan yang 

diperoleh suatu property dalam kondisi seluruh ruang sewa terisi dan seluruh 

pendapatan sewa dapat diterima oleh pemilik. Sedikitnya terdapat 4 (empat) 

komponen pendapatan kotor potensial, yaitu: 
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1. Sewa Berjangka (Scheduled Rent)

Sewa berjangka adalah bagian pendapatan kotor yang yang diperoleh

berdasarkan harga sewa yang ditetapkan dalam perjanjian penyewaan.

Sewa berjangka ini tidak termasuk harga sewa pasar (market rent) atas

ruang-ruang yang kosong dan ruang yang digunakan oleh pemilik. Untuk

memperoleh sewa berjangka tersebut, penilai harus melakukan beberapa

penyesuaian dalam hal konsesi sewa, diskon, dan manfaat lain yang

ditawarkan kepada para calon penyewa.

2. Peningkatan Pendapatan (Escalation Income)

Ada kalanya pendapatan yang diperoleh atas suatu properti dalam masa

penyewaan tertentu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut

dimungkinkan apabila terdapat pernyataan dalam kontrak yang

mencantumkan kemungkinan peningkatan pendapatan tersebut. Sebagai

contoh, peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh adanya peningkatan

sebagian atau seluruh biaya operasional yang dibebankan kepada penyewa

yang ditentukan dalam kontrak. Kenaikan tarif sewa juga dimungkinkan

terjadi apabila kondisi pasar properti mengalami perubahan.

3. Sewa Pasar (Market Rent).

Besaran sewa yang ditetapkan atas ruangan kosong atau ruangan yang

digunakan oleh pemilik pada umumnya didasarkan pada tingkat sewa yang

berlaku di pasaran (market rent) dan berbeda dengan nilai sewa yang

ditetapkan dalam kontrak. Pada penilaian properti yang sederhana, seluruh

ruangan diasumsikan disewakan dengan harga sewa yang berlaku di pasar

properti sejenis, sehingga tidak ada harga sewa tertentu yang dapat

dimasukkan dalam perkiraan pendapatan. Dalam perkiraan harga sewa di

pasaran, penilai mengasumsikan bahwa pengelolaan properti tersebut

berlangsung dalam kondisi yang ideal dan efisien serta dilakukan oleh

manajer yang berkompeten dibidangnya.

4. Pendapatan Lain-lain (Miscellanous Income)

Pendapatan kotor potensial yang diidentifikasi sebelumnya merupakan

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama properti yang dinilai.

Sedangkan pendapatan lain diluar pendapatan utama tersebut dimasukkan

dalam kategori pendapatan lain-lain. Sebagai contoh: pendapatan yang

diperoleh dari usaha restoran atau jasa laundry pada properti hotel.
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Pendapatan kotor potensial tersebut dapat diperkirakan berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu: 

1. Estimasi Pendapatan Kotor Potensial dari Properti Pesaing

Proses pengestimasi pendapatan kotor potensial berdasarkan properti

pesaing adalah sama dengan proses perbandingan suatu nilai properti

seperti pada metode penilaian Perbandingan Data Pasar.

2. Jurnal Hasil Survey & survey Mandiri

Data yang diperoleh dari jurnal hasil survey, yang memuat analisis

pendapatan/biaya suatu properti, misalnya survey dari Institute of Real

Estate Management (IREM).Survey properti juga dapat dilakukan oleh

penilai itu sendiri untuk mengetahui tingkat sewa suatu properti.

3. Penggunaan Properti Subjek sebagai Pembanding

Informasi yang diperoleh dari kegiatan operasional properti yang dinilai juga

dapat digunakan sebagai obyek pembanding untuk memperkirakan kegiatan

operasional properti dimaksud di masa yang akan datang. Dalam kaitannya

dengan estimasi pendapatan kotor potensial, penilai perlu melakukan

analisis atas harga sewa properti yang dinilai pada masa lalu (past) dan

pada saat ini (current) untuk mengetahui kecenderungan (trend) pendapatan

sewa property dimaksud pada periode-periode selanjutnya. Tingkat sewa

masa lalu diuji dengan memeriksa daftar penyewa masa lalu.

B. Perkiraan Tingkat Kekosongan dan Kehilangan Pendapatan (Vacancy dan 

Collection Loss) 

Informasi mengenai tingkat kekosongan properti dan beberapa piutang sewa 

yang tidak tertagih untuk properti yang dinilai dapat digunakan untuk mengurangi 

jumlah pendapatan kotor potensial (Potential Gross Income) menjadi jumlah 

pendapatan kotor yang efektif (Effective Gross Income). Penilai dapat 

memperkirakan kekosongan rata-rata selama jangka waktu satu tahun. Hal 

tersebut disebabkan tingkat kekosongan properti yang berubah-ubah dari waktu 

ke waktu. Kadang kala tingkat kekosongan properti pada waktu tertentu sangat 

besar akan tetapi pada lain waktu tidak ada kekosongan sama sekali. Suatu 

gedung yang sedang dilakukan kegiatan renovasi misalnya; pengecatan, 

perombakan dekorasi dan lain-lain sehingga berpengaruh pada kelancaran 

kegiatan operasional pada umumnya mengalami tingkat kekosongan yang lebih 
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tinggi apabila dibandingkan dengan gedung yang dioperasikan secara normal. 

Kekosongan-kekosongan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh : 

• Sebagian lantai bangunan belum disewakan.

• Jangka masa sewa penyewa lama dan waktu untuk mencari penyewa baru.

• Penghentian pengoperasian sebagian lantai bangunan untuk tujuan

maintenance (perawatan).

C. Penghitungan Pendapatan Kotor Efektif (Effective Gross Income) 

Pendapatan Kotor Efektif (Effective Gross Income) adalah pendapatan yang 

secara nyata dapat dikumpulkan sehubungan dengan kegiatan operasional suatu 

properti. Kekosongan tidak diperkirakan hanya pada tanggal penilaian saja, 

tetapi harus diperkirakan untuk sepanjang tahun. Pendapatan Kotor Efektif 

merupakan hasil penjumlahan antara pendapatan kotor potensial yang telah 

dikurangi dengan tingkat kekosongan, dan pendapatan lain-lain. 

D. Perkiraan Total Biaya Operasi (Total Operating Cost) 

Pada pendekatan kapitalisasi pendapatan, analisis lengkap atas pengeluaran 

operasional rutin suatu properti sangat penting untuk dilakukan. Hal ini 

disebabkan karena untuk memperoleh pendapatan bersih operasi sebagai dasar 

penentuan nilai properti, pendapatan kotor efektif (EGI) yang diperoleh pada 

tahap sebelumnya harus dikurangi terlebih dahulu dengan seluruh pengeluaran 

operasional tahunan atas properti tersebut. Pengeluaran operasional adalah 

seluruh pengeluaran rutin yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan 

dan kemampuan properti untuk memperoleh pendapatan kotor efektif. 

Pengeluaran atau biaya operasional properti dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) 

kategori, yaitu biaya tetap, biaya variabel dan biaya cadangan pengganti bagian - 

bagian yang usang/rusak, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

1. Biaya tetap (fixed cost).

Biaya tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sepanjang tahun secara

konstan, misalnya pajak, asuransi, dan lain-lain. Biaya tetap tersebut tidak

dipengaruhi oleh perubahan tingkat hunian properti dan harus dibayarkan

baik pada saat properti tersebut dihuni atau dalam keadaan kosong.

2. Biaya variable (variable cost)

Pengeluaran variabel meliputi seluruh pengeluaran operasi yang pada

umumnya bervariasi sesuai tingkat hunian dan cakupan pelayanan yang

diberikan. Pada umumnya biaya variable properti sangat bervariasi dan tidak
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dapat dipolakan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada beberapa jenis 

properti tertentu pergerakan biaya variable tersebut memiliki pola yang 

konsisten terhadap perubahan pendapatan kotor. 

Dalam prakteknya, apabila tidak diperoleh infromasi mengenai biaya 

operasional suatu properti, besaran biaya operasional dapat ditentukan 

berdasarkan hasil benchmarking dengan rata-rata biaya operasional pada 

properti sejenis, sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut. 

Jenis Biaya % dari Pendapatan 

kotor 

• Pajak Pemerintah Daerah 4

• Biaya air 7

• Biaya irigasi dan drainase 2

• PBB 6

• Asuransi 5

• Pemeliharaan lift 5

• Perawatan AC 6

• Listrik 8

• Minyak dan gas 4

• Perlindungan kebakaran 2

• Pemeliharaan landscape 4

• Pemeliharaan banguanan 5

• Perbaikan dan penggantian 4

• Jasa keamanan 2

• Biaya kebersihan 3

• Jasa manajemen 10

• Cadangan kekosongan 15

• Penggantian masa depan 8

4 

7 

2 

6 

5 

5 

6 

8 

4 

2 

4 

5 

4 

2 

3 

10 

15 

8 

Total 100 

Catatan: 

• Persentase yang tampak pada tabel di atas hanya merupakan contoh

daftar biaya-biaya yang penting untuk pengoperasian properti. 

3. Biaya cadangan pengganti bagian-bagian yang usang/rusak
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Bagian-bagian bangunan dan barang-barang yang bergerak yang 

mempunyai umur yang lebih pendek daripada umur ekonomis suatu gedung 

harus diganti dengan menggunakan biaya cadangan penggantian. Item-item 

yang termasuk dalam kategori biaya cadangan penggantian, antara lain: 

a. Biaya penggantian atap

b. Biaya penggantian karpet

c. Biaya penggantian perlengkapan dapur, kamar mandi dan laundry

d. BIaya penggantian kompresor, lift, dan boiler

e. Biaya penggantian item struktural dan peralatan yang memiliki batas

umur ekonomis 

f. Biaya perbaikan interior dan eksterior secara periodik pada saat

pembaharuan kontrak sewa; 

g. Biaya perbaikan Areal Trotoar dan Parkir

E. Penghitungan Pendapatan Operasi Bersih (Net Operating Income) 

Pendapatan Bersih Operasi atau Net operating income (NOI) adalah pendapatan 

bersih yang masih tersisa setelah pendapatan kotor efektif dikurangi dengan 

biaya operasional, akan tetapi belum dikurangi dengan biaya pinjaman dan nilai 

buku penyusutan. 

F. Tingkat Pengembalian Investasi (Rate of Return) 

Dalam penerapan pendekatan pendapatan (income capitalization approach), 

penilai mengasumsikan bahwa hasil yang diperoleh dari suatu investasi harus 

melebihi jumlah modal yang diinvestasikan. Secara umum tingkat pengembalian 

(rate of return) modal investasi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Tingkat pengembalian modal investasi (return of capital) Tingkat

pengembalian modal investasi atau tingkat pengembalian pendapatan

(income rate) atau tingkat pengembalian arus kas (cash flow rates) atau

tingkat kapitalisasi (capitalization rate) adalah suatu angka yang digunakan

untuk mengubah pendapatan yang diperoleh atas suatu properti (bisa

berubah pendapatan kotor atau pendapatan bersih) menjadi nilai, dengan

kata lain:

2. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi (return on capital), terdiri

atas:
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a. Tingkat Suku Bunga (interest rate), adalah tingkat keuntungan investasi

yang direpresentasikan dalam bentuk suatu prosentase atas jumlah

modal yang dipinjamkan atau diinvestasikan;

b. Tingkat Diskonto (discount rate), adalah tingkat keuntungan investasi

yang digunakan untuk mengubah nilai uang

pendapatan/pengeluaran/modal investasi pada masa-masa mendatang

(future value) menjadi nilai uang pendapatan/pengeluaran/modal pada

saat ini (present value). Dalam hal ini yang berubah adalah besaran dan

waktu penerimaan uang, sedangkan kategorinya

(penerimaan/pengeluaran/modal investasi) tetap.

c. Tingkat Pengembalian Internal (internal rate of return), adalah tingkat

keuntungan tahunan yang dapat diperoleh atas suatu investasi selama

periode kepemilikan.

d. Tingkat Keuntungan Modal (equity yield rate), adalah tingkat keuntungan

atas modal sendiri yang dimiliki investor. Dalam hal ini harus dibedakan

dengan tingkat keuntungan modal utang (interest rate)

G. Tingkat Kapitalisasi (Capitalisation Rate) 

Kapitalisasi (capitalization) adalah proses konversi atas pendapatan yang 

diharapkan (expected) dihasilkan (generated) suatu properti di masa mendatang 

menjadi nilai estimasi sekarang (present value estimate). Dalam penentuan 

tingkat kapitalisasi, terdapat 2 (dua) metode yang lazim di pakai, yaitu: 

1. Metoda Kapitalisasi Langsung (Direct Capitalization Method)

Metoda Kapitalisasi Langsung adalah model pendekatan pendapatan yang

didasarkan pada data transaksi jual-beli properti-properti pembanding. Ada

beberapa Model Rasio yang ada, namun yang akan diuraikan dibatasi 2

jenis, yaitu:

a. Pengganda Pendapatan Kotor Potensial (Potential Gross Income

Multiplier) atau PGIM; 

b. Pengganda Pendapatan Kotor Efektif (Effective Gross Income Multiplier)

atau EGIM; 

c. Teknik Nilai Sisa (Residual Value Techniques)

2. Metoda Kapitalisasi Hasil (Yield Capitalization Method).

Metoda Kapitalisasi Hasil adalah model pendekatan pendapatan yang

didasarkan pada prediksi arus kas yang diharapkan diperoleh dari suatu
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properti. Metode ini sering disebut sebagai metode Arus Kas 

Terdiskon(Discounted Cash Flow). 

1. Metode Kapitalisasi Langsung (Direct Capitalization Method)

Metode Kapitalisasi Langsung adalah metode yang digunakan untuk 

mengkonversi rata-rata pendapatan tahunan estimasi (single year’s income) 

menjadi nilai indikasi, dengan 1 dari dua (2) cara: 

a. membagi estimasi pendapatan operasi bersih (NOI) dengan tingkat

kapitalisasi (capitalization rate) yang wajar, seperti berikut:

di mana  adalah Overall Capitalization Rate 

b. mengkalikan estimasi pendapatan operasi bersih (NOI) dengan faktor (F)

atau pengganda pendapatan (income multiplier) yang wajar, seperti berikut:

di mana F adalah Factor atau Income Multiplier yang menunjukkan 

penggandaan NOI yaitu 

Tingkat kapitalisasi (capitalization rate) dan faktor (factor) F atau 

pengganda pendapatan (income multiplier): 

a) diperoleh langsung dari indikasi hubungan antara pendapatan dan nilai

dipasar atas properti pembanding yang mirip, 

b) yang diperoleh dari harga jual properti pembanding merupakan bentuk

rasio yang dapat dinyatakan dalam bentuk lain dengan dasar 

unleveraged (tanpa pertimbangan financing) antara lain: 

• pengganda pendapatan kotor potensial (Potential Gross Income

Multiplier/PGIM)

• pengganda pendapatan kotor efektif (Effective Gross Income

Multiplier/EGIM)

• pengganda pendapatan bersih (Net Income Multiplier/NIM)

• tingkat kapitalisasi keseluruhan (Overall Capitalization Rate/RO)

• tingkat kapitalisasi tanah (Land Capitalization Rate/RL)

• tingkat kapitalisasi bangunan (Building Capitalization Rate/RB)
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c) dapat dikembangkan dengan ukuran seperti pendapatan kotor potensial

(potential gross income), pendapatan kotor efektif (effective gross 

income), pendapatan operasi bersih (Net Operating Income) 

d) dapat dikembang atas dasar pendapatan dari bangunan ataupun tanah

sehingga dapat diperoleh tingkat kapitalisasi bangunan (building 

capitalization rate) 

e) diasumsikan bahwa perubahan NOI yang diharapkan adalah mirip antara

properti yang dinilai dengan properti pembanding. 

f) metode ini dapat menghasilkan nilai estimasi yang reliable apabila:

• arus kas tahun pertama adalah representatif (the first-year cash flow

is representative) yaitu cukup mewakili rata-rata pendapatan

potensial

• Tingkat kapitalisasi (capitalization rate) atau tingkat pendapatan

(incomerate) dan pengganda pendapatan (income multiplier) yang

diperoleh dari harga jual properti pembanding yang mempunyai

potensi yang sama menghasilkan pendapatan di masa mendatang

g) Kelemahan metode ini, tingkat kapitalisasi (capitalization rate) dan

pengganda pendapatan (income multiplier) yang diperoleh dari harga 

jual properti pembanding hanya menunjukkan rasio pendapatan 

terhadap nilai tahun pertama (pada tahun transaksi), dan tidak 

mencerminkan profitabilitas (profitability) 

Menurut Lush, metode kapitalisasi langsung (Direct Capitalization) dapat 

dikembangkan dengan cara: 

1) Pengganda Pendapatan Kotor Potensial (Potential Gross 

IncomeMultiplier/PGIM) 

Metode Pengganda Pendapatan Kotor Potensial digunakan untuk mengukur 

hubungan antara pendapatan kotor potensial tahunan suatu properti dengan 

harga jualnya. Contoh: 

Suatu properti diprediksikan menghasilkan pendapatan kotor potensial 

sebesar Rp.50.000.000  per tahun, dan harga jual properti tersebut 

Rp.400.000.000, maka: 

di mana: 

SP = Sale Price 
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PGI = Potential Gross Income 

PGIM sebesar 8, berarti bahwa harga jual properti tersebut adalah 8 x (kali) 

pendapatan kotor potensial per tahun. 

Selain istilah, kadang dipakai istilah Pengganda Sewa Kotor Potensial 

(Potential Gross Rent Multiplier/PGRM). Secara teknik, mengacu pada 

semua jenis pendapatan, sedangkan PGRM hanya mengacu pada sewa 

saja. Dalam prakteknya, PGRM mengacu pada sewa bulanan, sedangkan 

mengacu pada sewa tahunan. 

a. Mekanisme Perolehan PGIM

Suatu subjek properti dinilai dengan cara mengkalikan pendapatan kotor 

potensial tahunan yang diharapkan (expected annual potential gross 

income) dengan PGIM yang diperoleh dari data jual property 

pembanding, seperti sebagai berikut: 

di mana: 

V = nilai properti 

PGI = pendapatan kotor potensial tahunan yang diharapkan 

Contoh: 

Anda sedang menilai properti A yang diharapkan menghasilkan 

pendapatan kotor potensial tahunan Rp. 60.000.000. Untuk maksud 

penilaian tersebut diperlukan PGIM yang dapat diperoleh dengan 

analisis data jual properti yang dapat dibandingkan, misalnya seperti 

pada tabel sebagai berikut: 

Properti 
Pembanding 

Pendapatan Kotor 
Potensial Yang 

Diharapkan 

Harga Jual PGIM 

1 2 3 3:2 

1 65.000.000 395.000.000 6,07 
2 55.000.000 340.000.000 6,18 
3 72.000.000 425.000.000 5,90 
4 44.000.000 256.000.000 5,81 
5 90.000.000 445.000.000 4,94 

Rata-rata 5,78 
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Berdasarkan analisis data jual properti pembanding di atas, diperoleh 

rata-rata PGIM adalah 5,78. Sehingga nilai properti A adalah sebagai 

berikut: 

V = Rp. 60.000.000 x 5,78 

V = Rp. 346.800.000,- 

b. Alasan Penggunaan PGIM

Faktor yang dominan menentukan penggunaan PGIM adalah 

1. Ukuran properti

Berdasarkan ukuran properti, PGIM lebih banyak digunakan pada

ukuran properti yang kecil dan sederhana. Dengan alasan, karena

ukuran property yang kecil:

a. lebih banyak

b. sering diperjualbelikan

c. lebih homogen

2. Jenis Properti

Berdasarkan jenis properti, PGIM lebih banyak digunakan pada 

jenis property yang pengoperasiannya lebih sederhana seperti 

apartemen. 

c. Jumlah data pembanding

Apabila pasar adalah persaingan sempurna yang terjadi secara efisien, 

maka 1 data pembanding sudah dianggap cukup (dengan asumsi data 

pembanding tersebut cukup representatif atau dapat mewakili dalam 

segala aspek). Apabila mekanisme pasar persaingan sempurna bekerja 

semakin tidak efisien, maka diperlukan data pembanding yang semakin 

banyak. Pada umumnya cukup dengan 3 data pembanding terbaik. 

2) Pengganda Pendapatan Kotor Efektif (Effective Gross Income

Multiplier/EGIM)

Pada prinsipnya, konsep Pengganda Pendapatan Kotor Efektif (Effective

GrossIncome Multiplier/EGIM) ini sama dengan PGIM. Pendapatan kotor

efektif adalah pendapatan kotor potensial setelah dikurangi tingkat

kekosongan (annual vacancy rate) dan resiko kehilangan pendapatan

lainnya (Collection loss) seperti credit loss. Sehingga Pengganda

Pendapatan Kotor Efektif (Effective GrossIncome Multiplier/EGIM) ini

digunakan untuk mengukur hubungan antara pendapatan kotor efektif

tahunan suatu properti dengan harga jualnya.
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Contoh: 

Suatu properti diprediksikan menghasilkan pendapatan kotor efektif sebesar 

Rp.45.000.000 per tahun, dan harga jual properti tersebut Rp. 400.000.000, 

maka: 

di mana: 

SP = Sale Price 

EGI = Effective Gross Income 

EGIM sebesar 8,9 berarti bahwa harga jual properti tersebut adalah 8,9 x 

(kali) pendapatan kotor efektif tahunan. 

3) Teknik Nilai Sisa (Residual Value Techniques)

Teknik residu digunakan untuk mengestimasi nilai properti dalam kondisi di

mana salah satu nilai komponen properti (bangunan atau tanah) telah

diketahui.

a. Teknik Nilai Sisa Bangunan (Building Residual Value Technique)

Teknik Residu Bangunan (Building Residual Technique) digunakan 

untuk mengestimasi nilai bangunan apabila nilai tanah diketahui, yang 

dapat dijelaskan dengan contoh di bawah ini. 

Diketahui: 

Nilai tanah  Rp. 

450.000.000,- 

Pendapatan Operasi Bersih (NOI) tahunan properti Rp. 

200.000.000,- 

Tingkat Kapitalisasi Tanah (RL)  0,095 

Tingkat Kapitalisasi Bangunan (RB) 0,10 

Solusi 

NOI tahunan properti  Rp. 

200.000.000,- 

Nilai Tanah  Rp. 450.000.000,- 

Tingkat Kapitalisasi Tanah (RL) 0,095x 

NOI Tahunan untuk Tanah  Rp. 42.750.000,-  - 
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NOI Tahunan untuk Bangunan Rp. 

157.250.000,- 

Tingkat Kapitalisasi Bangunan (RB) 0,10: 

Nilai Bangunan  Rp. 

1.572.500.000,- 

Untuk memperoleh nilai properti, nilai bangunan tersebut dapat 

ditambahkan dengan nilai tanah sebagai berikut: 

Nilai Bangunan  Rp. 

1.572.500.000,- 

Nilai Tanah  Rp. 

450.000.000,- + 

Nilai Properti  Rp. 

2.022.000.000,- 

Pada umumnya teknik residu bangunan ini diaplikasikan untuk 

mengestimasi nilai bangunan untuk tujuan spesifik (special-purpose 

buildings), terdapat harga jual tanah pembanding dan sulit dijumpai 

harga jual bangunan pembanding. 

b. Teknik Nilai Sisa Tanah (Land Residual Value Technique)

Teknik Residu Tanah (Land Residual Technique) digunakan untuk 

mengestimasi nilai tanah apabila nilai bangunan diketahui. Penerapan 

teknik ini hampir sama dengan teknik residu bangunan seperti dalam 

contoh di atas. 

Pada umumnya digunakan untuk mengestimasi penggunaan tanah 

tertinggi dan terbaik (the highest and best use of the land). Dengan 

asumsi nilai bangunan didasarkan atas biaya konstruksi (construction 

cost). 

2. Metode Kapitalisasi Hasil (Yield Capitalization Method)

Metode Kapitalisasi Hasil adalah metode yang digunakan untuk mengkonversi 

proyeksi pendapatan ataupun arus kas tahunan yang diharapkan selama jangka 

waktu pemilikan atas investasi properti yang tipikal (a typical investment 

holdingperiod) termasuk arus kas saat pengembalian pemilikan investasi menjadi 

nilai estimasi, dengan mendiskon arus kas estimasi dengan tingkat pendiskon 

(discountrate) tertentu yang mencerminkan tingkat pulangan (rate of return) yang 
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diharapkan investor atas investasi yang tipikal menjadi nilai indikasi. Metode 

kapitalisasi yield  ini: 

a. sering disebut dengan istilah Analisis Arus Kas Terdiskon (Discounted Cash-

Flow Analysis), karena metode kapitalisasi yield ini mengkonversi arus kas

dengan tingkat pendiskon tertentu,

b. dilakukan dengan memprediksi arus kas (forecasting cash flows) melalui

jangka waktu pemegangan investasi yang tipikal, dan mendiskon arus kas

tersebut dengan tingkat pendiskon yang tipikal untuk menjadi nilai kini

(present value).

c. tingkat pendiskon yang digunakan mesti mencerminkan tingkat profitabilitas

investasi tipikal, yaitu tingkat pendiskon properti (properti discount rate) yang

sering dikenal dengan istilah tingkat yield properti (properti yield rate) atau

tingkat yield keseleruhan (Overall Yield Rate/YO).

d. Kelebihan:

• Pendapatan atau arus kas tiap tahun teridentifikasi secara eksplisit.

• Tingkat pendiskon yang digunakan mencerminkan tingkat pulangan (rate

of return) yang diharapkan oleh investor atas properti pembanding yang 

mirip (dari segi resiko) 

• Tingkat pendiskon tidak harus sama dengan properti pembanding,

dipengaruhi oleh pasar dan relative dengan jenis investasi lain, karena 

arus kas tidak sama antara properti yang dinilai dengan properti 

pembanding. 

Formula Arus Kas Terdiskon Standard 

Nilai = Nilai Kini NOI + Nilai Kini Net Resale 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa angka pendapatan bersih operasi (NOI) 

pada beberapa tahun mendatang (setelah tanggal penilaian) diperoleh dari hasil 

proyeksi data historis keuangan (pendapatan dan biaya operasi) perusahaan 

selama beberapa tahun sebelum tanggal penilaian. Prediksi pendapatan tersebut 

harus mempertimbangkan pengaruh inflasi dan kondisi makro serta mikro 

ekonomi terhadap perubahan pendapatan dan biaya operasional. Selanjutnya 

pada akhir tahun proyeksi diasumsikan terjadi penjualan kembali (resale atau 

reversion) atas properti yang dinilai. Nilai penjualan kembali tersebut dapat 

ditentukan dengan membagi pendapatan bersih operasi pada akhir tahun 

proyeksi (NOIT) dengan tingkat kapitalisasi terminal (Terminal Capitalization 

Rate). 
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Kondisi di atas dapat digambarkan dengan contoh sebagai berikut: 

Tahun 1 2 3 4 5 6 

Pendapatan Kotor 
Potensial (PGI) 

300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 364.996 

Kurangi (-) 
Kekosongan dan 
kehilangan kredit 

18.000 18.720 19.469 20.248 21.057 21.900 

Pendapatan Kotor 
Efektif (FGI) 

282.000 293.280 305.011 317.211 329.901 343.096 

Kurangi (-) 
Biaya Operasi 82.000 85.024 88.183 94.580 98.021 101.616 
Pendapatan 
Operasi Bersih 
(NOI) 

200.000 208.256 216.828 222.631 231.880 241.480 

Penjualan Kembali 
Bersih (Net 
Resale) 

2.300.000 

Dengan tingkat kapitalisasi terminal 10% (atas dasar NOI tahun ke 6) dan tingkat 

yield keseluruhan (YO) 12% sebagai tingkat pendiskon, nilai prediksi arus kas 

dapat diselesaikan sebagai berikut: 

Tahun Arus Kas Faktor Nilai Kini 12% Nilai Kini 

1 200.000 0,892857 178.571 
2 208.256 0,797194 166.020 
3 216.828 0,711780 154.334 
4 222.631 0,635518 141.486 
5 231.880 0,567427 131.575 
5 

(Resale) 
241.480/0,10 0,567427 1.370.223 

Total Nilai Kini 2.142.209 

Dari contoh solusi di atas, di mana NOI di asumsikan mengalami pertumbuhan 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kapitalisasi keseluruhan (RO) adalah: 

Analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi keseluruhan (RO) 9,34% 

lebih rendah 0,66% dari (10%). 
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1.4. Rangkuman 

Dalam kegiatan belajar ini, titik beratnya adalah agar peserta memahami 

beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penilaian property 

khususnya yang bertujuan dalam pengenaan perpajakan. Metode Pendekatan 

Data Pasar biasa digunakan dalam hal melakukan penilaian untuk objek pajak 

tanah, sedangkan metode Pendekatan Biaya digunakan untuk melakukan 

penilaian terhadap objek bangunan dengan mempertimbangkan faktor 

penyusutan. Adapun metode Pendekatan Pendapatan biasa digunakan untuk 

melakukan penilaian atas objek yang menghasilkan pendapatan, misalnya Hotel, 

Mall
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TEKNIK PENILAIAN MASSAL PBB 

Peserta diharapkan dapat memahami dan bisa melaksanakan penilaian 

untuk wilayah yang luas (secara massal) dalam bentuk menentukan Nilai Indikasi 

Rata-rata (NIR) pada berbagai Zona serta dapat menilai bangunan dengan 

menggunakan alat yang disebut Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). 

2.1. Penilaian Tanah Secara Massal 

Yang dimaksud dengan penilaian tanah secara massal adalah penilaian 

tanah dengan cara mengelompokkan beberapa bidang tanah yang 

berdekatan/berbatasan dan memiliki kemiripan karakteristik dalam hal seperti: 

nilai pasar tanah, aksesibilitas dari dan ke fasilitas sosial dan fasilitas umum, 

potensi nilai menjadi 1 (satu) kelompok area yang kemudian di sebut dengan 

Zona Nilai Tanah (ZNT).ZNT dapat diartikan sebagai zona geografis yang terdiri 

atas sekelompok objek pajak yang mempunyai 1 (satu) Nilai Indikasi Rata-rata 

(NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu-

satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada 

batas blok. 

Nilai tanah per m2 untuk tiap ZNT tersebut merupakan rata-rata dari nilai 

tanah per m2 tiap bidang tanah. Rata-rata nilai pasar tanah per m2 dari semua 

bidang tanah yang dikelompokkan tersebut kemudian disebut dengan NIR. 

Dengan kata lain, NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 

tanah dalam suatu zona nilai tanah. ZNT tersebut digambarkan dalam peta yang 

disebut peta ZNT. Dengan demikian, semua bidang tanah yang dikelompokkan 

menjadi 1 (satu) ZNT akan memiliki 1 (satu) NIR. Setiap ZNT akan diberi kode 

tertentu. 

2.1.1. Kegiatan yang Dilaksanakan 

1) Pekerjaan Persiapan

2) Pekerjaan Lapangan

3) Pekerjaan Kantor

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan penilaian tanah meliputi pekerjaan pembuatan konsep 

sket/peta ZNT dan penentuan NIR. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan sket/peta ZNT antara lain: 
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1. ZNT dibuat per kelurahan/desa;

2. NIR tanah pada setiap ZNT ditulis dalam ribuan rupiah;

3. Garis batas setiap ZNT diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas

antar ZNT.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan sket/peta ZNT antara lain: 

1. Peta kelurahan/desa yang telah ada batas-batas bloknya;

2. Peta dimaksud disalin/difoto copy 2 (dua) lembar (1 (satu) lembar untuk

konsep peta ZNT dan 1 (satu) lembar lagi untuk pembuatan ZNT akhir);

3. File data tahun terakhir serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

yang diperlukan untuk standardisasi nama jalan;

4. Buku Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak a.n. Menteri Keuangan) tahun terakhir

yang diperlukan untuk pembanding dalam penentuan NIR tanah dan

sebagai bahan standardisasi nama jalan;

5. Alat-alat tulis termasuk pensil pewarna.

Pekerjaan persiapan yang dilakukan untuk pembuatan konsep sket/peta ZNT 

dan penentuan NIR antara lain: 

1. Menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuan NIR dan pembuatan

ZNT, meliputi peta wilayah, peta desa/kelurahan, peta ZNT dan peta blok;

2. Menyiapkan data-data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP

Pratama) yang diperlukan, seperti data dari laporan Notaris/Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), data NIR dan ZNT lama, Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (a.n. Menteri Keuangan)

tentang Klasifikasi dan Penggolongan NJOP Bumi dan sebagainya;

3. Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan teknik penentuan nilai

tanah, seperti data Jenis Penggunaan Tanah dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan data potensi pengembangan

wilayah berdasarkan Rencana Kota (berdasarkan Rencana Umum Tata

Ruang Kota/RUTRK dan Rancangan Detail Tata Ruang

Kawasan/RDTRK);

4. Pembuatan rencana pelaksanaan meliputi personil, biaya serta jadwal

kegiatan.
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2. Pekerjaan Lapangan

Proses pengumpulan data harga jual/transaksi dan harga sewa dilakukan 

dengan mekanisme pembentukan Bank Data Nasional Pasar Properti (BDNPP) 

dan penilaian properti sebagaimana digambarkan pada Gambar di bawah ini. 

M e d i a  
M a s s a

P e m i l i k D e v e l o p e r

Broker Lelang

Camat/ 

Lurah

Lembaga Riset 

Properti

Developer

BASIS DATA PBB

Pakar  

Properti

Tokoh 

Masyarakat

Peta SIG Atributik 
Data Transaksi/ 

Penawaran 

Lokasi 

Kondisi 
Fisik

Referensi 

Sampel Data
Market 

Overview/ 
Locational 

Perkiraan Nilai/ Harga 
Pasar Properti 

Rekapitulasi Data 

Transaksi/Penawaran 

Survai Lapangan

Tidak Ada 

Ada

Validasi Data 
Transaksi/Penawaran

Formulir 
BDNPP

Informasi

Lembar Kerja  
Nilai Pasar Properti

Indikasi Harga Pasar 
Properti Pembanding

Finishing

Validasi dan Review

BANK DATA  
NILAI PASAR PROPERTI
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Gambar 2.1. Bagan Petunjuk Teknis Pembentukan BDNPP dan Penilaian 

Properti (A) 

Gambar 2.1.  Bagan Petunjuk Teknis Pembentukan BDNPP dan Penilaian 

Properti (B) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pengumpulan data harga 

jual/transaksi dan harga sewa ini antara lain: 

1. Data harga jual adalah data/informasi mengenai jual beli tanah dan/atau

bangunan yang diperoleh dari sumber pasar dan sumber lainnya;

2. Data harga sewa adalah data/informasi mengenai sewa tanah dan/atau

bangunan yang diperoleh dari sumber pasar dan sumber lainnya;

3. Pengumpulan data harga jual dilakukan dengan pengumpulan informasi

mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau

bangunan yang dapat berasal dari 2 (dua) sumber informasi sebagai

berikut:

a. Institusi/pihak terkait seperti laporan bulanan notaris/PPAT yang

diterima KPP Pratama, lurah/kepala desa, agen properti, penawaran

BANK DATA 
NILAI PASAR PROPERTI

Nilai Pasar Untuk 

Kepentingan PBB 

Nilai Bumi

Nilai Bumi/m2

Tabulasi BDNPP SIG

Seleksi Data

Nilai Pasar Properti 
Per Tanggal 

 
Nilai Bangunan

Nilai Bumi

Nilai Bumi Per M2

NIR

Nilai Bangunan

DBKB 
2000

DBKB 
2000 
Plus

Nilai 
Bng 
Abs

Indikasi Harga Pasar 
Properti Pembanding

Seleksi Per Wilayah

Properti Pembanding

Penilaian dg Pendekatan 
Perbandingan

Nilai Properti Obyek

Nilai Bumi Nilai Bng

Nilai Bumi Per M2 BASIS DATA PBB

Properti Obye
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penjualan properti melalui majalah, brosur, direktori, pameran dan 

sebagainya; 

b. Lapangan yaitu data harga jual yang diperoleh di lapangan, yang

dianggap paling dapat dipercaya akurasinya. Pencarian data

langsung ke lapangan harus dilakukan baik untuk memperoleh data-

data baru maupun mengecek data-data yang diperoleh di kantor.

Semua data harga jual yang diperoleh harus ditulis dalam Formulir

Pengumpulan Data Pasar Properti.

4. Dalam rangka pengumpulan data harga jual, perlu dilakukan

inventarisasi nama-nama jalan yang ada di setiap desa/kelurahan.

Penulisan nama jalan harus distandarkan/diseragamkan agar tidak

tumpang tindih serta mudah dikenali Sistem Manajemen Informasi

Objek Pajak (SISMIOP) PBB;

5. Jumlah dan sebaran data pembanding diupayakan tersebar merata

dan cukup mewakili kondisi lokasi dan fisik wilayah yang dianalisis;

6. Pengumpulan data pembanding diutamakan diperoleh dari wilayah

kerja KPP Pratama yang bersangkutan. Apabila data pembanding

tidak tersedia di wilayah kerja KPP Pratama yang bersangkutan,

maka data pembanding dapat diperoleh dari KPP Pratama yang lain

dengan prioritas data dari kantor yang berbatasan (dengan cara

pertukaran data pembanding);

7. Data pembanding dapat juga ditentukan dengan cara melakukan

kapitalisasi langsung dari nilai sewa. Caranya adalah: membagi nilai

sewa dengan tingkat kapitalisasi tertentu yang berlaku untuk masing-

masing jenis penggunaan bangunan di suatu lokasi. Hal ini dilakukan

apabila data transaksi di lapangan kurang/tidak diperoleh dan hanya

ada data sewa atas properti tersebut. Untuk menghitung tingkat

kapitalisasi dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Lembar Kerja

Analisis Tingkat Kapitalisasi. Penghitungan nilai properti berdasarkan

harga sewa dapat menggunakan lembar kerja penilaian dengan

pendekatan kapitalisasi pendapatan;

8. Hasil pengumpulan data harga jual/transaksi dapat dihimpun menjadi

BDNPP khususnya di perkotaan. Informasi nilai bumi dalam BDNPP

akan dijadikan sebagai objek acuan/referensi nilai untuk analisis

NIR/ZNT.
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Gambar 2.2.Formulir Pengumpulan Data Pasar Properti 
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No. Register

Alternatf 1

Alternatf 2

Alternatf 2

Nilai Semua Bangunan Absolut

Luas Bangunan

Harga

Penyesuaian :

a. Jenis Data

b. 

1. / /

2.

3.

4.

NIP

TANDA TANGAN

III. KETERANGAN / ASUMSI PENILAI

IV. IDENTITAS PENDATA / PENILAI

TGL. PENDATAAN/

PENILAIAN

NAMA PENDATA/

PENILAI

Nilai Bumi per M2

Klasifikasi Nilai Bumi per M2

Rp. …………………………………………………
Rp. …………………………………………………
Rp. …………………………………………………
Rp. …………………………………………………

Nilai Bangunan

Estimasi Nilai Bangunan per Tgl …………………………….

%Waktu

Estimasi Nilai Bumi per 1 Januari

Nilai Bumi per M2

Rp. …………………………………………………
Rp. …………………………………………………
Rp. …………………………………………………

II. NILAI BUMI

Rp. …………………………………………………

Rp. …………………………………………………
Rp. …………………………………………………

%

Estimasi Nilai per Tgl ………………………………………….

Nilai Bangunan per M2 Rp.…………………………………………………

Nilai Bangunan per M2 Rp.…………………………………………………
………………….. M2

Rp.…………………………………………………

Nilai Bangunan berdasarkan DBKB 2000 Rp.…………………………………………………

Jumlah Nilai Bangunan Rp.…………………………………………………
Rp.…………………………………………………Nilai Bangunan Lain Absolut (b)

…………………………………………………Nilai Bangunan berdasarkan DBKB 2000

Nilai Bangunan per M2

Rp.

Rp.…………………………………………………

NOMOR OBYEK PAJAK (NOP)

I. NILAI BANGUNAN

KECDT IIPR KEL/DESA BLOK NO.URUT KODE

Gambar 2.3.Formulir Lembar Kerja Analisis Data Nilai Pasar Properti 
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3. Pekerjaan Kantor

Kegiatan pekerjaan kantor dalam rangka analisis penilaian tanah untuk 

penentuan NIR  dan ZNT dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaiberikut. 

Tahap 1. Penyesuaian (adjustment) harga jual/transaksi dan plotting data 

transaksi pada peta kerja ZNT. 

Data harga jual/transaksi dan sewa properti yang telah berhasil 

dihimpun/dikumpulkan di lapangan pada umumnya cenderung tidak wajar karena 

telah terdistorsi oleh berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, 

data yang tidak wajar tersebut perlu disesuaikan supaya dapat mencerminkan 

harga yang wajar. Analisis untuk mewajarkan harga jual/transaksi dan sewa 

properti tersebut dapat dilakukan dengan penyesuaian (adjustment) jenis data 

dan waktu transaksi sebagai berikut: 

1) Penyesuaian (adjustment) jenis data dilakukan untuk mengestimasi harga

transaksi dari data hipotik/agunan di bank, data penawaran, dengan

besarnya penyesuaian tergantung pada tingkat akurasi datadan keadaan

di lapangan;

2) Penyesuaian (adjustment) waktu dilakukan untuk mengestimasi harga

transaksi pada kondisi per 1 Januari tahun pajak bersangkutan;

3) Penyesuaian (adjustment) waktu dilakukan dengan mengacu pada faktor-

faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun waktu

analisis, seperti keadaan pasar properti, keadaan ekonomi, tingkat inflasi,

tingkat suku bunga;

4) Urutan penyesuaian (adjustment) dilakukan dengan cara menyesuaikan

jenis data terlebih dahulu. Dari hasil penyesuaian tersebut, dilakukan

penyesuaian waktu;

5) Apabila data harga jual terdiri dari tanah dan bangunan, maka untuk

mendapatkan informasi harga jula tanah dilakukan dengan mengurangi

harga jual properti (tanah dan bangunan) dengan nilai bangunan.

Tahap 2. Membuat batas imajiner ZNT. 

Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT yang telah berisi taburan data 

transaksi. Untuk meyakinkan agar objek pajak yang berada dalam satu zona 

memiliki karakteristik yang relatif sama, maka perlu dilakukan orientasi lapangan. 

Prinsip pembuatan batas imajiner ZNTantara lain: 

1) Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telah ada peta ZNTnya;
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2) Mempertimbangkan data transaksi yang telah dianalisis yang telah diplot

pada peta kerja ZNT;

3) Pengelompokan bidang tanah dalam satu ZNT dengan

mempertimbangkan hal-hal antara lain: nilai pasar tanah yang hamper

sama, memperoleh akses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sama,

aksesibilitas yang tidak jauh berbeda, mempunyai potensi nilai yang

sama.

Tahap 3. Analisis penentuan NIR. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis penentuan NIR antara lain: 

1) Area yang mengindikasikan mempunyai NIR yang sama akan membentuk

1 (satu) zona tersendiri yang dinamakan ZNT dan diberi kode tertentu;

2) Kode ZNT adalah unik (tidak sama) dalam 1 (satu) blok;

3) Penyempurnaan NIR/ZNT tergantung tingkat 

perkembangan/pertumbuhan ekonomi daerah;

4) Daerah yang pertumbuhan/perkembangan ekonominya sangat dinamis,

seperti perkotaan, diperbaiki/disempurnakan tiap tahun, sedangkan

daerah yang perkembangannya biasa disempurnakan tiap 3 (tiga) tahun

sekali.

Analisis penentuan NIR dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif sesuai dengan 

ketersediaan data harga jual/transaksi pada setiap ZNT yaitu: 

1) Alternatif I. Jika dalam suatu ZNT terdapat 3 (tiga) atau lebih data harga

jual / transaksi.

2) Alternatif II. Jika dalam suatu ZNT terdapat kurang dari 3 (tiga) data harga

jual / transaksi.

3) Alternatif III. Jika dalam suatu ZNT sama sekali tidak terdapat data harga

jual / transaksi.

Pada prinsipnya, jika pada setiap ZNT yang telah dibuat penilai terdapat 3 (tiga) 

atau lebih data harga jual/transaksi, maka penentuan NIR pada setiap ZNT 

dilakukan dengan cara merata-rata harga jual/transaksi yang telah dikoreksi 

kewajarannya yang terdapat pada setiap ZNT tersebut. 

1) Alternatif I.

Sebagai contoh, dapat dilustrasikan dengan peta ZNT dengan kode AA yang 

memiliki minimal 3 (tiga) data harga jual/transaksi (nomor 1, 2 dan3) yang 

telah diperoleh dari hasil pengumpulan data harga jual/transaksi seperti yang 
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telah dijelaskan pada bagian atas dengan sebaran data yang dapat dilihat 

pada Gambar 12.5.sebagai berikut : 

Gambar 2.4. ZNT dengan 3 (tiga) Data Harga Jual 

Data harga jual/transaksi properti pembanding nomor 1, 2 dan 3 yang telah 

berhasil dihimpun tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh indikasi 

nilai pasar tanah per m2 dengan menggunakan formulir Analisis Penentuan 

Nilai Tanah/Bumi per m2 misalnya sebagai berikut. 

Selanjutnya untuk penentuan NIR untuk ZNT dengan kode AA tersebut 

dilakukan analisis rata-rata nilai tanah per m2 data nomor 1, 2, dan 3 dengan 

menggunakan formulir Analisis Penentuan NIR misalnya sebagai berikut. 
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NO 

DATA

KODE 

ZNT
ALAMAT OBYEK PAJAK NOP

NO 

REGISTER

NILAI TANAH 

(Rp/M2)

NIR 

(Rp/M2)
KETERANGAN

1 AA JL. XXX RW.XX/RT.XXX 51.71.030.001.XXX-XXXX.0 XXX 880.762          

2 AA JL. XXX XX/XXX 51.71.030.001.XXX-XXXX.0 XXX 1.195.313       

3 AA JL. XXXX NO.X RW.XX/RT51.71.030.002.XXX-XXXX.0 XXX 1.677.181       

1.251.100  

1.251.085  

DIBULATKAN

Berdasarkan tahap analisis penilaian di atas diperoleh kesimpulan NIR untuk 

ZNT kode AA adalah sebesar Rp. 1.251.100. 

2) Alternatif II

Untuk kondisi di mana dalam suatu ZNT terdapat kurang dari 3 (tiga) data

harga jual/transaksi, maka analisis penentuan NIR per m2 dilakukan melalui

2 (dua) langkah sebagai berikut.

Langkah 1. Penentuan objek acuan.

Untuk ZNT yang di dalamnya terdapat kurang dari 3 (tiga) data harga

jual/transaksi maka pada ZNT tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan

analisis penentuan nilai jual/transaksi pada beberapa bidang tanah yang

representatif/mewakili karakteristik bidang-bidang tanah pada ZNT tersebut.

Bidang-bidang tanah yang dipilih untuk ditentukan nilai jualnya tersebut

dikenal sebagai objek acuan. Objek acuan adalah suatu objek yang mewakili

dari sejumlah objek yang serupa/sejenis yang nilainya telah diketahui, dan

berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penilaian. Objek acuan

diperlukan terhadap ZNT yang data transaksinya kurang dari tiga, sehingga

bisa memenuhi jumlah data pembanding di setiap ZNT minimal tiga. Kriteria

penentuan objek acuan pembanding dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa hal antara lain:

1) Objek PBB yang jenis penggunaannya sama dengan data

pembanding;

2) Menggambarkan jenis penggunaan yang dominan pada zona yang

akan dinilai;

3) Sebarannya cukup merata pada setiap zona yang akan dinilai.

Sebagai contoh dapat diilustrasikan dengan peta ZNT dengan kode AB pada 

Gambar 12.6.di bawah ini yang di dalamnya hanya terdapat 1 (satu) data 

harga jual/transaksi saja yaitu data nomor 4. 
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Gambar 2.5. ZNT dengan Data Harga Jual Kurang dari 3 (tiga) 

Karena pada setiap ZNT dipersyaratkan harus memiliki minimal 3 (tiga) data 

harga jual, maka pada ZNT kode AB tersebut harus dilengkapi 2 (dua) objek 

acuan lagi untuk ditentukan nilai jualnya. Berdasarkan beberapa kriteria 

penentuan objek acuan sebagaimana dijelaskan diatas, misalnya dipilih 

objek acuan nomor 5 dan 6 pada ZNT kode AB tersebut seperti yang 

digambarkan pada Gambar 12.7. di bawah ini. 

Gambar 2.6.ZNT dengan Data Harga Jual/Data Pembanding 

Dengan penentuan 2 (dua) objek acuan (nomor 5 dan 6) tersebut, maka 

sekarang telah diperoleh 3 (tiga) data harga pada ZNT dengan kode AB 

tersebut (1 data harga jual, dan 2 data nilai jual). 
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Langkah 2. Analisis nilai tanah per m2 objek acuan. 

Selanjutnya objek acuan nomor 5 dan 6 tersebut ditentukan nilai tanah per 

m2-nya. Analisis penentuan nilai tanah objek acuan nomor 5 dan 6 dapat 

menggunakan pendekatan perbandingan harga jual tanah yang letaknya 

berdekatan dengan objek acuan tersebut. Dalam kasus ini,misalnya data 

harga jual tanah pembanding yang letaknya berdekatan dengan objek acuan 

adalah data harga jual nomor 1 dan 2 yang terletak di ZNT kode AA dengan 

hasil analisis nilai tanah per m2 (sebagaimana dijelaskan dalam alternatif I di 

atas) ditambah hasil analisis untuk data harga jual nomor 4 sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil analisis nilai tanah per m2 data harga jual di atas, 

berikutnya dilakukan analisis penentuan nilai tanah per m2 objek acuan yang 

telah dipilih yaitu nomor 5 dan 6 dengan formulir Analisis Nilai Tanah per m2 

Objek Acuan dengan hasil analisis misalnya sebagai berikut. 

KED

UDU

KAN

JENIS 

PENGGU

NAAN

BENTUK 

BIDANG

KELUA

SAN

KETINGGIAN 

DARI PARAS 

JALAN

LEBAR 

SISI 

DEPAN

5 AB 005.XXXX JL.XXX NO.XX/XX 1 AA JL.XXX RT.XX 005.XXXX XX   880.762 10% 5% 0% -5% 0% 0% 5% 15% 1.012.876   

6 AB 005.XXXX JL.XXX NO.XX/X 2 AA JL.XXX NO.X 005.XXXX XX  1.195.313 10% -5% 0% -5% 0% 0% -5% -10% 1.075.782   

JML 

PENYE

SUAIA

N

NILAI 

TANAH 

OBYEK 

ACUAN 

(RP/M2)

KETNO

KODE 

ZNT

NOP ALAMAT OP NO 

DATA

KODE 

ZNT

ALAMAT OP NOP NO 

REGIS

TER

NILAI 

TANAH 

(RP/M2)

LOKA

SI

FAKTOR LAIN

PENYESUAIANDATA ACUAN

Langkah 3. Analisis NIR per m2 

Setelah nilai tanah per m2 objek acuan diketahui, maka penentuan NIR pada 

ZNT kode AB dilakukan persis seperti alternatif I di atas, yaitu dengan cara 

merata-rata (average) nilai tanah per m2 ketiga dataharga/nilai jual tersebut 

(nomor 4, 5 dan 6). Hasil analisis NIR per m2 misalnya sebagai berikut. 

Berdasarkan analisis NIR per m2 di atas diperoleh NIR untuk ZNT kode AB 

adalah sebesar Rp. 1.004.146. 
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3) Alternatif III

Untuk kondisi di mana dalam suatu ZNT sama sekali tidak terdapat data

transaksi, maka penentuan NIR per m2 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara

sebagai berikut.

a) Proses penentuan NIR per m2 sebagaimana alternatif II.

Sebagai contoh dapat diilustrasikan pada ZNT dengan kode AC pada 

Gambar 12.8.di bawah ini. Pada ZNT kode AC sama sekali tidak terdapat 

data harga jual/transaksi. Untuk itu terlebih dahulu perluditentukan objek 

acuan pada ZNT kode AC tersebut, misalnya dipilih objek acuan nomor 7, 8 

dan 9. 

Gambar 2.7. ZNT dengan 3 (tiga) Objek Acuan 

Selanjutnya dilakukan analisis penentuan nilai tanah per m2 masing-masing 

objek acuan tersebut. Misalnya dengan analisis perbandingan dengan data 

harga jual/transaksi yang terletak di ZNT lain (yaitu ZNT kode AA dan AB) 

yang lokasinya berdekatan dengan objek acuan yang telah dipilih pada ZNT 

kode AC tersebut seperti berikut: 

a. Nilai tanah per m2 objek acuan nomor 7 pada ZNT kode AC diperoleh

dari perbandingan dengan data harga jual nomor 4 yang terdapat pada 

ZNT kode AB. 
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b. Nilai tanah per m2 objek acuan nomor 8 pada ZNT kode AC diperoleh

dari perbandingan dengan data harga jual nomor 2 yang terdapat pada 

ZNT kode AA. 

c. Nilai tanah per m2 objek acuan nomor 9 pada ZNT kode AC diperoleh

dari perbandingan dengan data harga jual nomor 1 yang terdapat pada 

ZNT kode AA. 

Setelah nilai tanah per m2 masing-masing objek acuan ditentukan, maka 

penentuan NIR per m2 untuk ZNT dengan kode AC dapat dilakukan dengan 

merata-rata nilai tanah per m2 objek acuan nomor 7, 8, dan 9 dengan 

menggunakan formulir sebagai berikut. 

KOTA / KABUPATEN :

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

KODE ZNT

NAMA JALAN

NO 

DATA

KODE 

ZNT
NOP

NO 

REGISTER

NILAI TANAH 

(RP/M2)

NILAI TANAH 

SETELAH ANALISA

NIR 

(RP/M2)
KETERANGAN

ALAMAT OBYEK 

PAJAK

FORMULIR ANALISIS PENENTUAN NIR DARI DATA PEMBANDING

b) Mengacu pada NIR per m2 dari ZNT lain.

Cara ini lebih sederhana karena proses penentuan NIR per m2 padasuatu 

ZNT cukup dilakukan dengan membandingkannya dengan NIRper m2 dari 

ZNT lain yang terdekat/berbatasan langsung seperti yang diilustrasikan pada 

Gambar 12.9. di bawah ini. 
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Gambar 2.8.ZNT dengan Perbandingan NIR dari ZNT Lain 

Pada gambar di atas, NIR per m2 untuk ZNT kode AD ditentukan 

berdasarkan NIR per m2 dari ZNT yang berdekatan yaitu ZNT kode AA,AB 

dan AC. Caranya, NIR per m2 dari ZNT kode AA, AB dan AC masing-masing 

disesuaikan dengan ZNT kode AD dengan mempertimbangkan kemiripan 

karakteristik zona antara lain faktor lokasi, fisik (topografi, keluasan area 

terbangun, kualitas infrastruktur, ketersediaan fasilitas air bersih, elevasi 

terhadap jalan, daerah banjir atau tidak, kumuh atau tidak dan sebagainya), 

jenis penggunaan lahan/zoning (seperti perumahan, komersial, industri dan 

lain-lain). Analisis penyesuaian (adjusment) NIR untuk ZNT kode AD 

dilakukan dengan formulir Analisis Penentuan NIR dari NIR Zona Lain. Hasil 

analisis misalnya seperti di bawah ini. 

Berdasarkan analisis penyesuaian NIR per m2 di atas, maka diperolehNIR 

per m2 untuk ZNT kode AD sebesar 741.325. 

Tahap 4. Hasil Akhir 
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Hasil akhir dari kegiatan penilaian ini berupa Buku Laporan Analisis ZNT/NIR 

yang dibuat setiap kelurahan/desa dengan sistematika isi laporan antara lain: 

Halaman judul, Transmital, Sertifikasi Nilai, Tujuan analisis, Definisi ZNT/NIR, 

Data wilayah dan lingkungan, dan Lembar pengesahan Hasil proses penilaian 

tanah untuk penentuan NIR per m2 yang kemudian diklasifikasikan menjadi 

NJOP bumi dapat ditunjukkan dalam bentuk peta berbasis SIG untuk contoh 

sebagai berikut. 

Gambar 2.9.Peta ZNT dan NJOP 

(Tiap Bidang Tanah yang Berwarna Sama Menunjukkan NJOP yang Sama) 

2.2. Penilaian Bangunan Secara Massal 

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung biaya 

pembuatan/penggantian baru bangunan (reproduction/replacement cost) 

kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan. Biaya 

pembuatan/penggantian baru bangunan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh/membangun bangunan baru. Penghitungan biaya 

pembuatan/penggantian baru bangunan ini meliputi biaya komponen utama, 

komponen material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya tersebut hendaklah 

sesuai dengan tanggal penilaian dan lokasi objek pajak. Yang dimaksudkan 

penilaian bangunan secara massal, estimasi biaya pembuatan/penggantian baru 

Pantai 

Seminyak 

Seminyak 

Kuta 
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bangunan yang dijelaskan di atas dilakukan dengan menggunakan sistem yang 

disebut dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang dioperasikan 

bantuan program komputer (Computer Assisted Valuation/CAV). 

DBKB merupakan suatu daftar dalam bentuk tabel-tabel yang dibuat untuk 

memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya (cost 

approach) yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material 

bangunan, dan biaya komponen fasilitas bangunan. Pada prinsipnya DBKB 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu DBKB standar dan DBKB non standar. 

DBKB non standar dibuat untuk menilai bangunan yang struktur atau 

komponennya lebih rumit/kompleks seperti bangunan tingkat tinggi (high rise 

building) hotel, mall/pusat perbelanjaan, perkantoran dan lain-lain.S elanjutnya 

DBKB tersebut dikurangi dengan penyusutan (depreciation).Tingkat penyusutan 

ditentukan berdasarkan umur efektif, keluasan dan kondisi bangunan. CAV 

adalah suatu cara penilaian untuk menentukan besarnya nilai bangunan dengan 

menggunakan bantuan komputer berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. 

2.2.1. Metode Penyusunan DBKB 

Untuk menyusun/membuat DBKB digunakan metode survai kuantitas 

terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili kelompok bangunan 

tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisis Burgelijke Openbare 

Werken (BOW). Dengan metode survai kuantitas dan dasar perhitungan analisis 

BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh 

biayapembuatan/penggantian baru bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan 

program komputer CAV, maka biaya komponen bangunan perlu dikelompokkan 

ke dalam biaya komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas 

bangunan. Metode survei kuantitas dipilih menjadi dasar metode yang 

dipergunakan karena metode inilah yang paling mendasar bila dibandingkan 

dengan metode-metode perhitungan yang lain, seperti metode unit terpasang, 

metode meter persegi dan metode indeks. Perhitungan harga satuan pekerjaan 

memakai analisis BOW karena cara ini merupakan satu-satunya cara untuk 

mendapatkan keseragaman menghitung biaya pembuatan baru bangunan. 

Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan cara perhitungan biaya pemborongan pekerjaan di lapangan, maka 

dalam perhitungan ini digunakan faktor koreksi. 
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Penerapan DBKB tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan 

bangunan sesuai dengan tipe konstruksinya, yaitu: 

Jenis Penggunaan Bangunan 1 (JPB 1) : perumahan 

Jenis Penggunaan Bangunan 2 (JPB 2) : perkantoran 

Jenis Penggunaan Bangunan 3 (JPB 3) : pabrik 

Jenis Penggunaan Bangunan 4 (JPB 4) : toko/apotik/pasar/ruko 

Jenis Penggunaan Bangunan 5 (JPB 5) : rumah sakit/klinik 

Jenis Penggunaan Bangunan 6 (JPB 6) : olah raga/rekreasi 

Jenis Penggunaan Bangunan 7 (JPB 7) : hotel/restoran/wisma 

Jenis Penggunaan Bangunan 8 (JPB 8) : bengkel/gudang/pertanian 

Jenis Penggunaan Bangunan 9 (JPB 9) : gedung pemerintah 

Jenis Penggunaan Bangunan 10 (JPB 10) : lain-lain 

Jenis Penggunaan Bangunan 11 (JPB 11) : bangunan tidak kena pajak 

Jenis Penggunaan Bangunan 12 (JPB 12) : bangunan parkir 

Jenis Penggunaan Bangunan 13 (JPB 13) : apartemen/kondominium 

Jenis Penggunaan Bangunan 14 (JPB 14) : pompa bensin (kanopi) 

Jenis Penggunaan Bangunan 15 (JPB 15) : tangki minyak 

Jenis Penggunaan Bangunan 16 (JPB 16) : gedung sekolah 

2.2.2. Proses Penilaian Bangunan Secara Massal 

Pada prinsipnya, implementasi penilaian bangunan secara massal mencakup 

kegiatan pekerjaan persiapan, lapangan dan kantor. 

1. Pekerjaan Persiapan

Menyusun DBKB dengan tahapan pekerjaan sebagai berikut : 

Tahap 1. Menentukan dan membuat tipikal kelompok bangunan sebagai model 

yang dianggap dapat mewakili bangunan yang akan dinilai.  

Kriteria untuk menentukan kelompok bangunan dapat ditinjau dari segi arsitektur, 

tata letak dan mutu bahan bangunan, konstruksi serta luas bangunan.Oleh 

karena itu, dalam tahap 1 ini pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah 

menentukan/membuat model bangunan. Menu layanan model-model tersebut 

tersedia di dalam program komputer. 

Tahap 2. Menghitung volume setiap jenis/item pekerjaan untuk setiap model 

bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung 

panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang 

dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik dari gambar denah, tampak, 
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potongan atau peninjauan langsung kelapangan. Pengukuran/perhitungan atas 

dasar data yang berupa gambar, harus diperhatikan skala yang dipakai. 

Tahap 3. Mengumpulkan data upah pekerja dan harga bahan bangunan 

setempat. 

Harga bahan bangunan dan upah tersebut kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan harga pasar yang wajar, dalam arti harga/upah tersebut tidak 

terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku standar dikawasan setempat. 

Tahap 4. Harga bahan bangunan dan upah pekerja setempat yang sudah 

dianalisis (hasil pekerjaan tahap 3) dimasukkan ke dalam formula analisis BOW 

yang sudah tersedia dalam program komputer (CAV), untukmendapatkan harga 

satuan pekerjaan. 

Tahap 5.Memasukkan volume setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 2) 

dan harga satuan setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke dalam suatu 

format rencana anggaran biaya bangunan agar diperoleh biaya dasar setiap jenis 

pekerjaan atau biaya dasar total yang dikeluarkan untuk pembuatan sebuah 

model bangunan. 

Tahap 6. Melakukan pengelompokan biaya dasar jenis pekerjaan pada tahap 5, 

yaitu pengelompokan ke dalam komponen utama, komponen material dan 

komponen fasilitas. Pengelompokan ini ditujukan agar dapat dibedakan antara 

biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan struktur utama (komponen utama), 

pekerjaan finishing arsitektural (komponen material) serta pekerjaan tambahan 

lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mekanikal/elektrikal, perkerasan 

halaman, elemen estetika, lansekap dan sebagainya (komponen fasilitas). 

Tahap 7. Melakukan penjumlahan dari biaya setiap jenis pekerjaan dari masing-

masing komponen pada tahap 6 agar diperoleh biaya dasar perkomponen 

bangunan untuk keseluruhan model bangunan. 

Tahap 8. Membagi biaya dasar setiap komponen bangunan dengan luas 

bangunan keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar setiap komponen 

bangunan per meter persegi lantai bangunan. 

Tahap 9. Setelah diperoleh biaya dasar per komponen bangunan, maka dengan 

cara menjumlahkan setiap komponen yang ada akan diperoleh biaya dasar 

keseluruhan bangunan. Selanjutnya untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru 

Bangunan maka perlu dilakukan penyesuaian dengancara mensubstitusikan 

faktor-faktor biaya (faktor penyelaras) yang mempengaruhi biaya dasar 

bangunan ke dalam perhitungan biaya dasar bangunan yang telah diperoleh. 
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Faktor-faktor penyelaras tersebut adalah koreksi BOW, biaya-biaya tak terduga 

proyek, jasa pemborong, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jasa/fee konsultan 

perancang dan pengawas, perijinan, dan suku bunga kredit selama 

pembangunan. 

Tahap 10. Dengan mensubstitusikan faktor-faktor penyelaras, hasil dari tahap 9, 

terhadap biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai 

bangunan, maka akan diperoleh biaya pembuatan baru setiap komponen 

bangunan per meter persegi lantai bangunan. 

Tahap 11. Penilaian terhadap suatu bangunan dilakukan atas dasar biaya 

pembuatan baru per meter persegi lantai bangunan setiap komponen bangunan, 

setelah memperhitungkan adanya faktor penyusutan. Penyusutan (depresiasi) 

bangunan dihitung berdasarkan perhitungan umurefektif bangunan secara umum 

adalah sebagai berikut: 

Penyusutan yang diterapkan dalam CAV hanya penyusutan fisik bangunan 

sebagaimana Tabel di bawah ini. 

UMUR EFEKTIF = TAHUN PAJAK – TAHUN DIBANGUN 

Bila tahun direnovasi diisi, maka UMUR EFEKTIF  menjadi : 
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Tabel 2.1.Penyusutan 

Adapun hasil dari penyusunan DBKB tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) 

komponen biaya yaitu : 

1. Komponen utama, yaitu komponen penyusun struktur rangka bangunan

baik struktur atas maupun struktur bawah, yang terdiri dari pondasi, pelat

lantai, kolom, balok, tangga dan dinding geser;

2. Komponen material, yaitu komponen pelapis (kulit) struktur rangka

bangunan.

Komponen material bangunan dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

a. Material Dinding Dalam (MDD), merupakan material pembentuk

ruang (pemisah) dalam struktur bangunan. Contoh: Gypsum board,

Plywood (kayu lapis), Triplex dan Pasangan dinding bata;

b. Material Dinding Luar (MDL), merupakan material pembentuk

bangunan yang berfungsi sebagai penutup (kulit) rangka struktur

bangunan bagian luar. Contoh: Beton pra cetak, Kaca, Celcon (cilicon

block) dan Pasangan dinding bata;
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c. Pelapis Dinding Dalam (PDD), merupakan material yang berfungsi

sebagai pelapis (kulit) dari MDD. Contoh: Kaca, Wallpaper, Granit,

Marmer, Keramik dan Cat;

d. Pelapis Dinding Luar (PDL), merupakan material yang berfungsi

sebagai pelapis (kulit) MDL. Contoh: Kaca, Granit, Marmer, Keramik

dan Cat;

e. Langit-langit (LL), merupakan material penutup rangka atap atau plat

lantai bagian bawah. Contoh: Gypsum board, Akustik, Triplex dan

Eternite;

f. Penutup Atap (PA), merupakan material penutup rangka atap bagian

atas. Contoh: Plat beton, Genteng keramik, Genteng press beton,

Genteng tanah liat, Asbes gelombang, Seng gelombang, Genteng

sirap dan Spandek;

g. Penutup Lantai (PL), merupakan material bangunan yang berfungsi

sebagai pelapis lantai. Contoh: Granit, Marmer, Keramik, Karpet,

Vinil, Kayu (parquet), Ubin PC abu-abu, Ubin teraso dan Semen.

3. Komponen fasilitas, yaitu merupakan komponen pelengkap fungsi

bangunan.

Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22 (dua puluh dua) jenis yaitu:

a. Air conditioner (AC), merupakan fasilitas pendingin ruangan. Sistem

pendinginan dibedakan menjadi dua bagian:

1) Sistem pendinginan terpusat (central), di mana pengaturan system

pendinginan dilakukan terpusat pada satu ruang kontrol;

2) Sistem pendinginan unit, di mana sistem pengontrol pendingin

terdapat pada masing-masing alat pendingin. Contoh :

- AC split, merupakan AC per unit yang memiliki 2 mesin yaitu

blower dan compressor; 

- AC window, merupakan AC per unit yang pendingin dan 

compressornya menyatu dan dipasang pada dinding dengan 

cara membuat lubang; 

- AC floor, merupakan AC per unit berbentuk lemari yang 

memiliki kapasitas besar untuk mendinginkan ruangan dengan 

luasan besar. 
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b. Elevator (lift), merupakan alat angkut berbentuk ruangan kecil (kotak)

yang berfungsi untuk sirkulasi barang atau penumpang secara

vertical;

c. Eskalator, merupakan alat angkut berupa tangga berjalan yang

berfungsi untuk sirkulasi penumpang secara vertikal maupun

horizontal;

d. Pagar, merupakan fasilitas pemisah atau pembatas bangunan;

e. Sistem proteksi api, merupakan fasilitas proteksi terhadap bahaya

kebakaran. Terdiri dari:

1) Hydrant, merupakan alat berupa pipa untuk menyiram air;

2) Splinkler, alat penyiram air otomatis yang tergantung dari panas;

3) Alarm kebakaran, merupakan alat peringatan terjadinya

kebakaran;

4) Intercom, merupakan alat komunikasi untuk peringatan jika terjadi

kebakaran.

f. Genset, merupakan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang pada

umumnya digunakan sebagai tenaga listrik cadangan;

g. Sistem Private Automatic Branch eXchange (PABX), merupakan

fasilitas telekomunikasi di dalam gedung bertingkat. Yang dimaksud

sistem PABX disini adalah jumlah saluran telepon di dalam gedung

yang dihasilkan oleh mesin PABX (saluran ekstension);

h. Sumur artetis, merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan

sarana air bersih selain air yang berasal dari PAM, kedalaman sumur

ini pada umumnya lebih dari 30 m;

i. Sistem air panas, merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan

sarana air panas;

j. Sistem kelistrikan, merupakan fasilitas instalasi sistem kelistrikan di

dalam bangunan;

k. Sistem perpipaan (plumbing), merupakan fasilitas instalasi sistem

perpipaan baik pipa air kotor maupun air bersih di dalam bangunan;

l. Sistem penangkal petir, merupakan fasilitas untuk untuk menangkal

sambaran petir pada gedung-gedung tinggi;

m. Sistem pengolah limbah, merupakan fasilitas untuk sistem

pengolahan limbah lingkup kecil yang terdapat di dalam bangunan
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contohnya seperti septictank, peresapan atau STP (Sawage 

Treatment Plant); 

n. Sistem tata suara, merupakan fasilitas untuk sistem instalasi tata

suara didalam gedung;

o. Sistem video intercom, merupakan fasilitas penghubung antar

ruangan(lantai) dengan ruang pemanggil, pada umumnya terdapat

pada bangunan apartemen;

p. Sistem pertelevisian, merupakan fasilitas sistem pertelevisian yang

terdapat di dalam gedung, dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) MATV, merupakan sistem jaringan televisi penerima gambar di

dalam gedung;

2) CCTV (close circuit television), merupakan jaringan kamera untuk

security system;

q. Kolam renang;

r. Perkerasan halaman, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Tipe konstruksi ringan, tebal rata-rata 6 cm dan biasanya

menggunakan bahan seperti paving block atau tanah yang

dipadatkan;

2) Tipe konstruksi sedang, tebal rata-rata 10 cm dan biasanya

menggunakan beton ringan atau aspal ringan;

3) Tipe konstruksi berat, tebal rata-rata lebih dari 10 cm dan pada

umumnya menggunakan bahan beton bertulang dengan atau

tanpa aspal beton (hotmix).

s. Lapangan tenis;

t. Reservoir, merupakan fasilitas penampungan air pada bangunan

gedung yang terbuat dari beton bertulang pada salah satu lantai;

u. Sistem sanitasi, merupakan fasilitas sanitasi atau sistem

pembuangan air kotor yang terdapat di dalam bangunan.

2. Pekerjaan Lapangan

Langkah-langkah pekerjaan lapangan dalam penilaian bangunan secara massal 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan informasi harga material dan upah.

Informasi harga material dapat diperoleh dari agen penjualan, toko-toko 

dan jurnal bahan bangunan yang diterbitkan. Sedangkan informasi upah 

dapat diperoleh dari kontraktor dan lain-lain. 
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2. Pengumpulan data bangunan milik subjek Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). 

Penilai/petugas penilai KPP Pratama akan mengumpulkan data 

bangunan milik subjek PBB yang terletak di wilayah kerjanya 

masing.masing. Pengumpulan data bangunan dilakukan bersamaan 

dengan pendaftaran dan pendataan tanah. 

3. Pekerjaan Kantor

Langkah-langkah pekerjaan kantor dalam penilaian bangunan secara massal 

adalah sebagai berikut: 

1. Perekaman data resources ke Aplikasi DBKB di komputer

Setelah dilakukan penyusunan model aplikasi DBKB bangunan standar

dannon standar, pengumpulan data harga-harga bahan bangunan, upah

pekerjadan sewa alat, maka langkah selanjutnya adalah memasukan

(entry)/merekam data resources tersebut (harga bahan bangunan, upah

pekerja dan sewa alat) tersebut ke dalam aplikasi DBKB dari setiap

wilayah daerah kabupaten/kota ke dalam komputer.

Gambar 2.10. Contoh Perekaman Data Resources ke Aplikasi DBKB 
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2. Output tabel-tabel DBKB untuk setiap JPB

Setelah semua data harga bahan bangunan, upah pekerja dan sewa

alatyang dibutuhkan aplikasi DBKB dientry, maka aplikasi DBKB tersebut

akan memproses data inputan tersebut dan menghasilkan output tabel-

tabel DBKB sesuai dengan JPB. Contoh output tabel DBKB dapat dilihat

di bawah ini.

Tabel 2.2. Contoh Output Tabel DBKB Komponen Utama Setiap JPB 

2.3. Rangkuman 

Titik berat dari kegiatan belajar ini adalah agar peserta dapat memahami 

bagaimana cara melakukan penilaian PBB secara massal. Penilaian PBB secara 

massal dapat dibagi dalam 2 bagian, yang pertama adalah melakukan penilaian 

PBB atas tanah secara massal. Yaitu mulai dari tahap persiapan yaitu 

mempersiapkan peta untuk mewadahi NIR dalam suatu Zona Nilai Tanah 

tertentu, dilanjutkan dengan tahap pekerjaan lapangan yaitu pengumpulan data 

harga jual sampai dengan pekerjaan kantor yaitu analisis ZNT sehingga dalam 

suatu Zona tertentu terwakili oleh satu Nilai Indikasi Rata-Rata tertentu. 
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Pekerjaan yang kedua adalah melakukan penilaian bangunan secara massal. 

Untuk Penilaian Bangunan secara massal kita menggunakan metode 

pendekatan biaya dengan alat bantu Daftar Biaya Komponen Bangunan yang 

diperoleh dari pengumpulan harga jual bangunan dan tenaga kerja. Melalui 

program komputer maka biaya komponen bangunan akan dapat diperoleh dan 

dibuat untuk masing-masing jenis bangunan. Pekerjaan lapangan yang dilakukan 

adalah mendata objek pajak bangunan sesuai spesifikasi bangunan yang ada di 

lapangan. Pekerjaan Kantor selanjutnya adalah melakukan entri data lapangan 

ke computer, hasil akhir yang didapat adalah NJOP Bangunan.
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PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK PAJAK PBB 

Peserta diharapkan dapat memahami dan bisa melaksanakan penilaian 

untuk objek pajak-objek pajak yang bersifat non standar dan khusus.Objek PBB 

Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-

kriteria luas tanah > 10.000 m2, luas bangunan> 1.000 m2, dan jumlah lantai > 4 

lantai. Sedangkan yang dimaksud dengan objek PBB khusus adalah objek pajak 

yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus 

seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara,jalan tol, pompa bensin 

dan lain-lain. 

3.1.  Konsep penilaian objek PBB secara individual. 

Penilaian objek PBB dengan cara individual pada umumnya diterapkan 

untuk objek pajak non standar dan khusus, atau yang bernilai tinggi (tertentu), 

ataupun objek pajak yang jika dinilai dengan Computer Assisted Valuation (CAV) 

hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi 

program. Objek PBB Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi 

salah satu dari kriteria-kriteria luas tanah > 10.000 m2, luas bangunan > 1.000 

m2, dan jumlah lantai > 4 lantai. Sedangkan yang dimaksud dengan objek PBB 

khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya 

memiliki arti yang khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan 

udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain. 

Proses penilaian objek PBB secara individual dilakukan dengan 

memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut secara rinci. 

Dalam penilaian individual, pelaksanaan pendataan dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) serta LembarKerja Objek Khusus (LKOK) 

untuk data tambahan atau informasi tambahan. 

3.2. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah 

Pada prinsipnya penilaian tanah secara individual mirip dengan penilaian 

tanah secara massal. Perbedaannya, penilaian tanah secara individual dilakukan 

terhadap tanah yang memiliki ciri spesifik yang pada umumnya dapat memiliki 
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kelemahan dan keunggulan dari berbagai aspek antara lain legal, fisik dan 

ekonomi. Yang dimaksudkan tanah yang memiliki ciri spesifik (baik bumi/tanah 

kosong maupun yang dikembangkan/dibangun) adalah tanah yang memiliki satu 

atau beberapa ciri spesifik ditinjau dari berbagai faktor antara lain: kawasan, 

kedudukan, jenis tanah dan jenis penggunaan bangunan, bentuk bidang, 

keluasan, ketinggian dari paras jalan, lebar sisi depan (frontage). 

3.2.1. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah di Kawasan 

Berkembang dan Memiliki Sarana dan Prasarana 

Contoh kasus dan cara penilaian bumi/tanah yang terletak di sekitar kawasan 

yang telah berkembang atau memiliki sarana dan prasarana yang memadai 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 3.1.Contoh Kedudukan Tanah yang Terletak di 

Sekitar Kawasan yang telah Berkembang 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

62



DJPK | MODUL PENILAIAN 

KEDUD

UKAN

JENIS 

PENGGUN

AAN

BENTUK 

BIDANG

KELUA

SAN

KETINGGIAN 

DARI 

PARAS 

LEBAR 

SISI 

DEPAN

PENYESUAIAN

NILAI 

INDIKASI

REKONSILIASI 

NILAI PASAR 

WAJAR BUMI/M2 

SUBYEK PAJAK

KODE 

ZNT

ALAMAT OP NOP LUAS 

BUMI 

(M2)

NO 

REGIS

TER

NILAI 

TANAH 

(RP/M2)

LOKASI FAKTOR LAIN
JML 

PENYES

UAIAN

DATA PEMBANDING

NO

Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

3.2.2. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang Memiliki Keunggulan 

Aksesibilitas 

Dalam kasus ini pada umumnya tanah yang akan dinilai tersebut memiliki 

keunggulan diantaranya dari segi kemudahan pintu keluar masuk, view, 

kemudahan aksessibilitas/kedekatan dengan jaringan lalu-lintas atau transportasi 

umum, dan kemudahan untuk optimalitas pengembangan/pembangunannya. 

Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Contoh Kedudukan Tanah di Sudut (Memiliki 2 Akses)

Gambar 3.2.Contoh Kedudukan Tanah di Sudut (Memiliki 2 Akses) 

OP 

 DP 3  DP 1 

 DP 2 

JL. HAYAM WURUK 

JL. 

KU

SU

MA 

JL. 
BA
NG
SA 
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Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

2) Contoh kedudukan tanah memiliki 2 akses jalan utama (depan dan

belakang).

Gambar 3.3.Contoh Kedudukan Tanah Memiliki 2 Akses Jalan Utama 

(Depan Dan Belakang) 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

OP 

 DP 3  DP 1 

DP 4 

 DP 2 

JL. HAYAM WURUK 

JL. 

KU

SU

MA 

JL. 

BA

NG

SA 

JL. PUTRA 
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Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

3.2.3. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang Memiliki 

Penggunaan Bangunannya Berbeda dengan Sekitarnya 

Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 3.4. Contoh Tanah yang Penggunaan Bangunannya Berbeda dengan 

Sekitarnya 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

OP 

JPB 7 
DP 3 

JPB 4 

DP 1 

JPB 4 

DP 4 

JPB 4 

 DP 2 

JL. RAYA KOTA 

JL. 

KU

SU

MA 

JL. 

BA

NG

SA 
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Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

3.2.4. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang Memiliki 

Ukuran Panjang atauLebarnya Jauh Lebih Besar daripada 

Bidang Tanah Sekitarnya 

Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 3.5. Contoh Tanah yang Ukuran Panjang dan Lebarnya Jauh Lebih 

Besar daripada Bidang Tanah Disekitarnya 

DP 3 

 DP 2  DP 1 DP 4 

 OP 

JL. GST NGURAH RAI 

JL.

PA

ND

U 

JL.

RA

MA 

JL.LAKSAMANA 
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Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

3.2.5. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang Memiliki 

Bentuk TidakBeraturan 

Pada umumnya tanah yang akan dinilai dalam kasus ini dapat memiliki 

kelemahan dan keunggulan dari segi kemudahan untuk optimalitas 

pengembangan/pembangunannya, view, aksesbilitas/kedekatan dengan jalan, 

dan lain-lain.Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.6. Contoh Tanah yang Bentuknya Tidak Beraturan 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

OP 

DP 3 DP 2 

 DP 1 DP 4 

JL. NUSANTARA 

JL.S

U

MA

TE

RA 

JL.

KA

LI

MA

NT

A

JL.SULAWESI 
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3.2.6. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang Luasnya Jauh 

Lebih Kecil dari Bidang Tanah Sekitarnya 

Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 3.7.Tanah yang Luasnya Jauh Lebih Kecil daripada Bidang Tanah 

Disekitarnya 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

DP 3 

OP 

 DP 1 DP 2 

JL. GST NGURAH RAI 

JL.

PA

ND

U 

JL.

RA

MA 

JL.LAKSAMANA 
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3.2.7. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang 

Elevasi/Kemiringannya LebihTinggi/Rendah dari Paras Jalan 

Pada umumnya tanah yang akan dinilai dalam kasus ini dapat memiliki 

keunggulan dan kelemahan dari segi view, bebas banjir dan optimalitas 

basement. Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 3.7. Contoh Tanah yang Memiliki Elevasi Lebih Tinggi 1 m dari Paras 

Jalan 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidang tanah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

BADAN JALAN 
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3.2.8. Penilaian Individual Objek Pajak Tanah yang Lebar Sisi Depannya 

LebihBesar dari Tanah Sekitarnya. 

Pada umumnya tanah yang akan dinilai dalam kasus ini dapat memiliki 

kelemahan dan keunggulan dari segi: kenampakan (view), potensi pendapatan, 

dan optimalisasi pengembangan. 

Contoh kasus dan analisis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 3.8.Contoh Tanah yang Memiliki Lebar Sisi Depan Bidang Jauh Lebih 

Besardibandingkan Tanah Disekitarnya 

Contoh formulir analisis penentuan nilai pasar tanah per m2 atas tanah yang 

diperjualbelikan (data harga jual/transaksi) seperti di bawah ini. 

OP 

 DP 2 

 DP 1 

DP 3 

JL. DEWA DEWI 

JL.

DE

EW

I 

RA

TIH

JL.

DE

WI 

U

MA 

JL.DEWI SRI 
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Contoh analisis penyesuaian (adjustment) untuk penentuan NIR per m2 atas 

bidangt anah yang spesifik tersebut seperti di bawah ini. 

Analisis penyesuaian (adjustment) di atas bersifat fleksibel dan hanya berfungsi 

sebagai pedoman. Contoh gambar, tanda (+/-) dan besaran penyesuaian 

(adjustment) dapat dikembangkan dan sepenuhnya menjadi kewenangan penilai 

sesuai dengan kondisi riil/lapangan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman 

penilai, namun harus dilengkapi dengan penjelasan dasar pertimbangan. Dengan 

mempertimbangkan karakteristik tanah yang memiliki ciri spesifik tersebut, maka 

dimungkinkan penilaian tanah secara individual menghasilkan 1 (satu) ZNT 

hanya 

untuk menampung 1 (satu) bidang tanah saja. 

3.3. Penilaian Individual Objek Pajak Bangunan 

Penilaian bangunan secara individual (khusus) dilakukan terhadap bangunan 

yang konstruksi dan disainnya spesifik untuk fungsi atau kegunaan tertentu 

seperti bendungan, pelabuhan laut, bandar udara, lapangan golf dan lain-lain. 

Dalam kompleks bangunan tersebut terdapat beberapa bangunan konstruksi 

khusus. Nilai bangunan konstruksi khusus tersebut tidak dapat diestimasi dengan 

berdasarkan DBKB namun dihitung secara manual dengan metode survei 

kuantitas (quantity survey) berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

yang dapat diperoleh dari berkas perjanjian kerja pemilik bangunan dengan 

kontraktor. 

Pada dasarnya Penilaian Individual adalah dengan memperhitungkan 

karakteristik dariseluruh objek pajak. DBKB dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam penilaian, akan tetapi apabila karakteristik-karakteristik dari objek pajak 

baik untuk komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas 

bangunan belum tertampung dalam DBKB maka perlu melakukan penghitungan 

secara manual dengan metode survey kuantitas. 
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3.4. Rangkuman 

Titik berat pada kegiatan belajar ini adalah peserta dapat memahami tata cara 

melakukan penilaian secara Individual. Penilaian objek PBB dengan cara 

individual pada umumnya diterapkan untuk objek pajak non standar dan khusus, 

atau yang bernilai tinggi (tertentu), ataupun objek pajak yang jika dinilai dengan 

Computer Assisted Valuation (CAV) hasilnya tidak mencerminkan nilai yang 

sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Objek PBB Non Standar 

adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria luas 

tanah > 10.000 m2, luas bangunan >1.000 m2, dan jumlah lantai > 4 lantai. 

Sedangkan yang dimaksud dengan objek PBB khusus adalah objek pajak yang 

memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus 

seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin 

dan lain-lain. Proses penilaian objek PBB secara individual dilakukan dengan 

memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut secara rinci. 

Peserta diharapkan mampu memahami kriteria-kriteria yang perlu digunakan 

untuk objek-objek yang mempunyai ciri-ciri spesifik tertentu. Terkait Penilaian 

Individual Bangunan, dikarenakan item-item dari bangunan tidak bisa diukur 

dengan Computer Assisted Valuation (CAV), maka penilaian bangunan dilakukan 

secara manual dengan metode survey kuantitas. 
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LAPORAN PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK 

PAJAK PBB 

Peserta diharapkan dapat memahami dan bisa membuat laporan hasil 

penilaian individual dengan baik, benardan lengkap. 

4.1.  Konsep Laporan Penilaian Individual 

Laporan penilaian merupakan suatu dokumen yang memuat rangkaian 

proses penilaian mulai dari penugasan dari klien hingga tahap akhir pengambilan 

kesimpulan nilai. Sesuai dengan SPI 2007, dalam penyusunan laporan penilaian 

seorang penilai seharusnya : 

1. Menyusun kesimpulan penilaian secara lengkap dan mudah dimengerti serta

tidak menimbulkan kesalahpahaman;

2. Mengidentifikasi Pemberi Tugas, maksud dan tujuan penilaian, tanggal-

tanggal yang relevan dengan kegiatan penilaian, antara lain:

a. Tanggal penilaian;

b. Tanggal laporan penilaian;

c. Tanggal inspeksi lapangan.

3. Menentukan dasar penilaian, termasuk jenis dan definisi nilai. Dalam hal ini

Nilai Pasardan Nilai Selain Nilai Pasar dapat dilaporkan secara terpisah

dalam hal beberapa komponen properti dinilai menggunakan nilai selain nilai

pasar;

4. Mengidentifikasi dan menjelaskan:

a. Hal kepemilikan atau kepentingan properti yang dinilai;

b. Karakteristik fisik dan legal properti;

c. Golongan properti lain yang dinilai selain kategori properti yang

utama.

5. Menjelaskan ruang lingkup penugasan penilaian;

6. Menyatakan semua asumsi dan kondisi pembatas yang mendasari

kesimpulan nilai;

7. Mengidentifikasi asumsi khusus dan menentukan kemungkinan kondisi

tersebut akan terjadi;
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8. Memuat deskripsi informasi dan data yang diperiksa, analisis pasar yang

dilaksanakan, pendekatan dan prosedur penilaian yang diterapkan, dan

alasan yang mendukung analisis,opini, dan kesimpulan dalam laporan;

9. Memuat pernyataan yang secara khusus melarang publikasi laporan

penilaian secara keseluruhan atau sebagian, atau menggunakan referensi di

dalamnya seperti opini nilai atau nama dan afiliasi profesional dari penilai,

tanpa persetujuan tertulis dari penilai atau pihak tertentu yang ditunjuk;

10. Memuat pernyataan penilai (compliance statement) dimana penilaian telah

dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan

mengungkapkan beberapa penyimpangan dari persyaratan yang ditetapkan

dalam SPI;

11. Mencantumkan nama, kualifikasi profesional, dan tanda tangan Penilai

Setelah Laporan Penilaian disusun, ditandatangani, dan diserahkan kepada

klien atau pihak lain yang ditunjuk maka rangkaian proses penilaian

dianggap selesai.

Selanjutnya Laporan Penilaian tersebut dapat dimanfaatkan oleh klien atau 

pihaklain sebagai bahan review atau pengkajian ulang dan pengambilan 

keputusan. 

4.2. Contoh Isi Laporan Penilaian Individual (Bandar Udara) 

1. Sertifikasi Nilai

Kami menyatakan bahwa nilai yang dihasilkan adalah : 

1. Berdasarkan pengetahuan kami dan berdasarkan data yang kami percayai;

2. Berdasarkan pernyataan atas fakta yang dinyatakan dalam laporan ini dan

fakta tersebut adalah benar;

3. Berdasarkan atas analisis, opini dan kesimpulan yang dibatasi oleh asumsi

dan syarat yang membatasi dan hal ini merupakan hasil analisis, opini, dan

kesimpulan professional penilai;

4. Berdasarkan pada kondisi bahwa kami tidak memiliki kepentingan khusus

atau pribadi baik sekarang maupun pada masa yang akan datang atas

properti yang dinilai;

5. Telah disiapkan, dibuat sesuai dengan UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 12 Tahun

1994, dan aturan praktis Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007);
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6. Berdasarkan pada peninjauan langsung terhadap properti yang dinilai dalam

laporan ini.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Nama Objek Pajak  : Bandar Udara X 

Alamat Objek Pajak  : Jl. X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota X, 

Propinsi X 

Subjek Pajak  : X 

NPWP  : X 

Alamat Subjek Pajak  : Jl. X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota X, 

Propinsi X 

Koordinat/Elevasi  : X LS dan Y BT 

Gambaran Umum Aset : Aset yang dinilai berupa tanah dan 

bangunan 

Luas Tanah  : 865.011 m2 

Luas Bangunan  : 223.353 m2 Terdiri dari : 

25.167 m2 merupakan bangunan pendukung 

198.186 m2 merupakan bangunan khusus. 

Jenis Hak  : Hak pengelolaan 

Tanggal Penilaian : 1 Januari 2011 

Simpulan Nilai Jual Objek Pajak 

Simpulan Nilai Berdasarkan Metode Data Pasar dan Metode Biaya Pengganti 

Baru/ Biaya Reproduksi Baru per 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut : 

NO URAIAN INDIKASI NILAI PASAR 
1 Tanah Rp. 408.127.595.355 
2 Bangunan Rp. 149.716.499.591 

Total Indikasi Nilai 
Pasar 

Rp. 557.844.094.946 

Konversi berdasarkan Peraturan Meneteri Keuangan Nomor : 150/PMK.03/2010 

tentang Klasifikasi dan Penetapan nilai jual obyek Pajak Sebagai dasar 

Pengenaan PBB. 

NO URAIAN INDIKASI NILAI PASAR 
1 Tanah Rp. 401.365.104.000 
2 Bangunan Rp. 156.347.100.000 

Total Indikasi Nilai 
Pasar 

Rp. 557.712.204.000 
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3. PERNYATAN, ASUMSI DAN SYARAT YANG MEMBATASI

1. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan

oleh pemilik/pengelola aset dan atas ketidakbenaran data dan informasi 

yang diberikan bukan menjadi tanggung jawab penilai; 

2. Subjek yang dinilai sebagai subjek yang bebas dari segala beban

atasnya, kecuali dinyatakan lain; 

3. Kompetensi kepemilikan dan manajemen subjek penilaian merupakan

tanggung jawab pemilik/pengelola aset; 

4. Keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap layak selama

berdasarkan analisis subyektif yang dilakukan penilai; 

5. Seluruh rancang bangun diasumsikan benar. Gambar tapak dan

gambaran material dalam laporan ini dimaksudkan hanya untuk 

membantu pembaca dalam memvisualisasi subjek yang dinilai; 

6. Diasumsikan bahwa tidak satupun hal yang berkaitan dengan subjek

penilaian ini yang disembunyikan sehingga mengakibatkan bertambah 

atau berkurangnnya nilai. Penilai tidak bertanggung jawab atas rekayasa 

yang memungkinkan hal-hal yang ditutupi oleh pemilik/pengelola aset; 

7. Diasumsikan bahwa penilaian telah dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan seluruh batasan dan peraturan pemerintah yang 

berlaku dan melekat atas subjek penilaian, kecuali dinyatakan lain; 

8. Diasumsikan bahwa peraturan mengenai peruntukan dan tata ruang atas

subjek penilaian telah dipenuhi dan bila ada pengecualian telah 

dinyatakan laporan ini; 

9. Diasumsikan bahwa penggunaan tanah dan bangunan serta sarana

pelengkapnya dalam area subjek penilaian yang dinilai telah dirinci 

dalam laporan ini dan tidak ada beban atau kewajiban, kecuali 

dinyatakan lain; 

10. Dalam laporan ini, nilai yang dihasilkan merupakan nilai pasar tanah dan

bangunan sesuai dengan penggunaan saat ini (market value for existing

use). Walaupun pada properti terdapat mesin serta personal properti

yang ada di atasnya tidak menjadi kewajiban penilai untuk menilainya.

Laporan Penilaian ini dibuat dengan syarat batasan umum sebagai berikut: 

1. Setiap alokasi dari total nilai yang diestimasikan dalam laporan ini antara

tanah dan bangunan, berlaku hanya bagi rencana penggunaan yang 

dinyatakan. Nilai yang terpisah dialokasikan atas tanah dan bangunan 
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tidak boleh digunakan dalam hubungannya dengan penilaian lain dan 

dinyatakan invalid apabila digunakan; 

2. Laporan ini bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan secara umum

tanpa ijin dari pihak pemberi tugas cq. Direktorat Ektensifikasi dan 

Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak ; 

3. Penilai tidaklah diwajibkan untuk memberikan kesaksian atau hadir di

depan pengadilan atau instansi lainnya yang berhubungan dengan aset 

yang dinilai, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya; 

4. Baik seluruhnya maupun sebagian dari laporan ini, tidak boleh

disebarluaskan untuk umum melalui iklan, berita, penjualan atau media 

lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu daripenilai dan pihak pemberi 

tugas cq. Direktorat Ektensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal 

Pajak; 

5. Penilaian didasarkan pada kondisi tanggal penilaian berdasarkan data

dan informasi, baik grafis maupun non grafis, formulir tanah dan formulir 

bangunan dan data-data lain yang diberikan oleh pengelola aset serta 

pengalaman dan pengamatan Penilai; 

6. Penilaian ini hanya ditujukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam

tujuan penilaian dalam laporan ini serta menjadi satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab terhadap 

penggunaan untuk tujuan penilaian lainnya; 

7. Penilaian dilakukan dengan asumsi kondisi aset adalah free and clean,

kecuali dinyatakanlain. 

8. Penentuan nilai dilakukan terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan

tujuan penilaian; 

9. Tugas dan tanggung jawab Penilai hanya sebatas mendata dan menilai

objek dimaksud. 

4. TUJUAN PENILAIAN DAN BASIS PENILAIAN

Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

sebagai dasar pengenaan PBB tahun pajak 2009, sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 12tahun 1985 jo. UU Nomor 12 tahun 1994. 

Berdasarkan tujuan penilaian tersebut maka basis penilaian yang digunakan 

adalah Nilai Pasar objek tanah dan bangunan sesuai denganpenggunaan saat ini 

(market value for the existing use). 
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5. TANGGAL PEMERIKSAAN DAN TANGGAL PENILAIAN

Pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2009 

sampai dengan 13 Maret 2009. Perhitungan nilai terhadap objek pajak dilakukan 

tanggal 13 Maret 2009 untuk ketetapan PBB tahun 2009 berdasarkan keadaan 

Objek Pajak per 1 Januari 2009 sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UU No. 12 tahun 

1985 jo UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi danBangunan, dengan 

asumsi tidak ada perubahan sejak tanggal penilaian sampai dengan dilakukan 

pemeriksaan lapangan. 

6. DEFINISI DAN PENGERTIAN

6.1. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan 

untuk sesuatu barang atau jasa. Hubungannya dengan penilaian, harga 

merupakan fakta historis, baik yang diumumkan secara terbuka atau 

dirahasiakan. Karena kemampuan finansial, motivasi, atau kepentingan 

khusus dari seseorang penjual atau pembeli, harga yang dibayarkan atas 

sesuatu barang atau jasa dapat berhubungan atau tidak berhubungan 

dengan nilai barang atau jasa yang lain. Meskipun demikian harga biasanya 

merupakan indikasi atas nilai relatif dari barang atau jasa oleh pembeli 

tertentu dan atau penjual tertentu dalam kondisi yang tertentu pula. (SPI 

2007 Konsep dan Prinsip Umum Penilaian butir 4.2). 

6.2. Nilai (Value) 

Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan moneter antara 

barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli dan mereka yang membeli dan 

menjualnya. Nilai bukan merupakan fakta tapi lebih merupakan perkiraan 

manfaat ekonomi atas barang dan jasa pada suatu waktu tertentu dalam 

hubungannya dengan definisi nilai tertentu. Konsep ekonomis dari nilai 

mencerminkan pandangan pasar atas manfaat ekonomis yang akan 

diperoleh oleh orang yang memiliki barang atau jasa tersebut pada tanggal 

penilaian. (SPI 2007 Konsep dan Prinsip Umum Penilaian butir 4.5). 

6.3. Biaya (Cost) 

Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atas barang atau jasa atau 

jumlah yang dibutuhkan untuk menciptakan atau memproduksi barang atau 

jasa tersebut. Jika sudah dilaksanakan, biaya menjadi fakta historis. Harga 

yang dibayarkan untuk suatu barang atau jasa menjadi biaya bagi 

pembelinya. Hal yang penting yang harus diperhatikan adalah bahwa biaya 
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suatu aset real estat dapat termasuk di dalamnya sejumlah uang selain yang 

dibayarkan kepada penjual. Demikian pula, jumlah uang yang diterima oleh 

penjual real estat dapat dikurangi biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh 

penjual. (SPI 2007 Konsep dan Prinsip Umum Penilaian butir 4.3). 

6.4. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai Pasar didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang pada tanggal 

penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran 

suatu aset, antara pembeli yang berniat membeli dan penjual yang berminat 

menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan 

secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak 

hati-hati dan tanpa paksaan (SPI 2007 Nilai Pasar Sebagai Dasar Penilaian 

butir 3.1). 

6.5. Biaya Penggantian Baru atau Biaya Reproduksi Baru 

Biaya Penggantian Baru atau Biaya Reproduksi Baru adalah jumlah uang 

yang dikeluarkan untuk reproduksi/pengganti properti baru yang dihitung 

berdasarkan harga pasaran setempat sekarang/pada tanggal penilaiannya 

untuk bahan/material atau unit, biaya jasa kontrakator/arsitek/konsultan 

teknik termasuk keuntungan, biaya instalasi,biaya supervisi, biaya tenaga 

ahli teknik, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan 

angkutan, asuransi, pondasi, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penghasilan Impor (PPh Impor), dan biaya bunga selama masa 

konstruksi tetapi tidak termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus. (SPI 

2007 Penjelasan Istilah). 

6.6. Nilai Pasar Untuk Penggunaan yang Ada (Market Value for the Existing Use) 

Nilai pasar untuk penggunaan yang ada adalah nilai pasar dari suatu asset 

berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada, dengan asumsi bahwa 

asset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada 

saat itu, tetapi tetap sesuai dengan defines nilai pasar tanpa 

memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan 

penggunaan terbaik dan tertinggi dari asset tersebut. (SPI 2007 dasar 

penilaian Selain Nilai Pasar butir 3.11) 

6.7. Nilai Jual Objek Pajak 

Sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1985 Jo Undang-undang 

No.12 tahun 1994, Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek 

Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
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terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual 

Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. 

7. DATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN

7.1. Identifikasi Wilayah 

Lokasi Objek Pajak tepatnya terletak di Jl. X, Kelurahan X, Kecamatan X, 

Kota X, Propinsi X. Objek Pajak ini berada di lokasi pinggir Kota X yang 

berjarak lebih kurang 5 Km dari pusat kota. Objek Pajak ini terletak 

berdekatan dengan area hunian (perumahan X) serta kawasan perairan 

tambak payau di kawasan X. 

7.2. Aksesibilitas 

Aset ini terletak kurang lebih 5 Km dari Pusat Kota X. 

7.3. Fasilitas Umum 

Fasilitas umum yang tersedia pada kawasan tersebut adalah : 

Jaringan PLN, Penerangan jalan umum, air bersih, jaringan telepon. 

8. IDENTIFIKASI TANAH DAN BANGUNAN

8.1. Identifikasi Tanah 

Nama Aset  : Bandar Udara X 

Alamat Aset : Jl. X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota X, Propinsi X 

Luas Tanah  : 865.011 m2 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta informasi yang disampaikan 

oleh wajib pajak, keluasan tanah objek pajak adalah 865.011 m2. Bentuk 

tanah memanjang beraturan, mengikuti bentuk landasan serta memiliki 

kontur tanah yang rata dengan ketinggian rata-rata diatas dari permukaan 

tambak payau di sekitarnya. Dalam penilaian ini kami tidak melakukan 

pengukuran atas tanah yang dinilai, dan kami berasumsi bahwa sertifikat 

tanah dan dokumen - dokumen lainnya adalah sah. 

8.2. Dokumen Kepemilikan Aset 

Berdasarkan keterangan pihak Wajib Pajak X, Luas objek pajak yang 

dikenakan/dikelola adalah meliputi : 

a. Luas Airside  : 791.270,60 m2

b. Luas Landside : 73.740,00 m2 

8.3. Identifikasi Bangunan 

Bangunan terdiri dari tiga jenis bangunan yaitu bangunan komersil berupa 

terminal penumpang, lapangan parkir dan jenis bangunan non komersial 
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berupa bangunan teknis, perkerasan jalan serta jenis bangunan berupa 

landasan. Bangunan terminal berupa bangunan yang berkonstruksi beton. 

Bangunan teknis terdiri dari bangunan kantor, gudang kargo, kantor dan 

power house. Bangunan landasan terdiri dari runway dan taxiway yang 

berkonstruksi lentur serta apron yang berkonstruksi kaku. Keterangan Data 

Komponen bangunan sebagai berikut : 

STRUKTUR BASEMENT STRUKTUR BASEMENT

A Bangunan Komersial

1 Terminal Penumpang 3.750        -    1 -            Beton 1985 Sedang

2 Bangunan GSE 440            -    1 -            Beton 1995 Sedang

3 Gedung Anjungan 90              -    1 -            Beton 1995 Sedang

B Bangunan Teknis

1 Gedung Tower 96              -    1 -            Beton 1995 Baik

2 Gedung PKP-PK 326            -    1 -         Baja 1986 Sedang

3 Gedung PH 196            -    1 -            Beton 1995 Baik

4 Gedung APP & Kompen 144            -    1 -            Beton 1995 Sedang

5 Gedung NDB 150            -    1 -                   Batu Bata 1986 Sedang

6 Gedung CCR 120            -    1 -                   Batu Bata 1986 Sedang

7 Gardu listrik 53              -    1 -                   Batu Bata 1995 Sedang

8 Gedung Teknik Elektronika 108            -    1 -                   Batu Bata 1995 Sedang

9 Gedung Teknik Umum 120            -    1 -            Beton 1995 Sedang

10 Gedung Teknik Peralatan 245            -    1 -                   Batu Bata 1994 Sedang

11 Ruang Operasi 101            -    1 -                   Batu Bata 1994 Sedang

12 Pos/Gardu Jaga 45              -    1 -                   Batu Bata 1984 Sedang

13 Gudang PKBL 150            -    1 -            Beton 1974 Sedang

C

1 Gedung Kantor (R GM, Rapat) 201            -    1 -            Beton 1995 Sedang

2 Gedung Administrasi 256            -    1 -                   Batu Bata 1984 Sedang

3 Rumah Capacitor Bank 12              -    1 -                   Batu Bata 1984 Sedang

4 Gedung Poliklinik 30              -    1 -            Beton 1982 Baik

D Landasan Pesawat

1 Runway 120.600   -   - -                   Aspal Hotmix 1983-1996 Sangat Baik

Overrun Runway 31 2.700        -   - -                   Aspal Hotmix 2000 Baik

Overrun Runway 13 2.700        -   - -                   Aspal Hotmix 2006 Sangat Baik

Turning Area 31 1.120        -   - -                   Aspal Hotmix 2000 Baik

Shoulder Utara Runway 13-31 16.875      -   - -                   Aspal Hotmix 2006 Baik

Shoulder Selatan Runway 13-31 16.875      -   - -                   Aspal Hotmix 2006 Baik

2 Taxiway 6.300        -   - -                   Aspal Hotmix 2000 Sangat Baik

Fillet taxiway 1.000        -   - -                   Aspal Hotmix 2000 Sangat Baik

3 Apron 29.032      -   - -                   Aspal Hotmix 2000 Sangat Baik

GSE Samping cargo 800            -   - -                   Rigid Pavement 2006 Sangat Baik

E Landasan Helipad

1 Pelataran Helipad I 98              Beton Bertulang 2006 Baik

2 Access road helipad I 8 Rabat beton 2006 Baik

3 Pelataran Helipad II 38              Beton Bertulang 2006 Baik

4 Access road helipad II 40              Rabat beton 2006 Baik

NO

Gedung Perkantoran/ Administrasi

JUMLAH LANTAILUAS (M2)
KONSTRUKSI

TAHUN 

DIBANGUN
KONDISINAMA BANGUNAN
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STRUKTUR BASEMENT STRUKTUR BASEMENT

F Parkir Kendaraan

1 Parkir Terminal 5.972        - - - Aspal Hotmix 1986-1995 Baik

2 Parkir Gedung Cargo 625            - - - Aspal Hotmix 1986-1995 Sedang

3 Parkir Gedung kantor Cabang 200            - - - Aspal Hotmix 1986-1995 Sedang

4 Parkir Gedung lain:

- Parkir Gedung PK.PKK 440            - - - Aspal Hotmix 1991-1995 Sedang

- Parkir Pool kendaraan 140            - - - Aspal Hotmix 1991-1995 Sedang

G Jalan Akses Bandara

1 Jalan protokol/ling terminal 4.937        - - - Aspal Hotmix 1983-1995 Baik

2 Jalan ling bandara/perkantoran

- Jalan ling kantor cabang 566            - - - Aspal Hotmix 1982-1995 Sedang

- Jalan ling kantor teknik 77              - - - Aspal Hotmix 1984-1995 Jelek

3 Jalan ling rumah dinas 1.470        - - - Aspal Hotmix 1984-1995 Sedang

4 Jalan PPK-PK 3.610        - - - Aspal Hotmix 1991-1995 Sedang

5 Jalan lingkungan 1.123        - - - Aspal Hotmix 1996 Sedang

NO
JUMLAH LANTAILUAS (M2)

KONSTRUKSI
TAHUN 

DIBANGUN
KONDISINAMA BANGUNAN

9. METODE PENILAIAN

9.1. Penilaian Tanah 

Pendekatan penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP tanah 

berdasarkan metode data pasar yaitu membandingkan secara langsung 

objek pajak yang akan dinilai dengan data transaksi pembanding yang telah 

dianalisa, dengan menggunakan faktor – faktor penyesuaian (adjustment). 

9.2. Penilaian Bangunan 

Pendekatan penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP bangunan 

menggunakan pendekatan biaya yaitu dengan cara menghitung keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru 

sesuai tanggal penilaian, dikurangi dengan penyusutan yang terjadi pada 

bangunan sesuai hasil pengamatan langsung dari aspek penyusutan fisik, 

fungsi dan ekonomis. 

1. Perhitungan Biaya Komponen Bangunan

Perhitungan biaya pembuatan baru bangunan berdasarkan Daftar Biaya 

Komponen Bangunan (DBKB) yang berlaku di wilayah Kota Semarang. 

DBKB disusun berdasarkan harga satuan per m2 yang dihitung dengan 

melibatkan semua biaya material, upah, jasa arsitek dan PPN.Harga 

satuan per m2 dikalikan dengan luas bangunan.Hasil perkalian tersebut 

merupakan biaya pembuatan baru dari bangunan objek pajak. 

2. Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan bangunan terminal dan bangunan teknis 

didasarkan pada tabel penyusutan dalam lampiran 29 Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep-533/PJ.6/2000 tanggal 20 

Desember 2000 tentang Petunjuk Pendaftaran, Pendataan dan 
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Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 

Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem 

Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah 

diubah dengan KEP-115/PJ./2002, tanggal 4 Maret 2002. Perhitungan 

penyusutan bangunan khusus didasarkan pada SE-37/PJ.6/1994 

tanggal 20 Juni 1994 tentang Petunjuk Penilaian Bandar Udara. 

10. PENILAIAN

10.1. Penilaian Tanah 

Berdasarkan analisa terhadap objek pajak yang dinilai dan data pembanding 

yang diperoleh, maka nilai pasar objek pajak adalah sebagai berikut : 

1 Tanah Komersial 24.580    2.457.335       60.401.294.300    

2 Tanah Bangunan Teknis 5.255      1.380.108       7.252.467.540      

3 Tanah Landasan 819.631  409.361          335.524.965.791  

4 Tanah Cadangan 15.545    318.392          4.949.403.640      

JUMLAH 865.011  4.565.196       408.128.131.271  

 Total Nilai (Rp) No Letak Obyek Pajak
 Luas 

(M2) 

 Nilai 

(Rp/m2) 

Analisa nilai tanah dan data pembanding sebagaimana dalam Lampiran 

Perhitungan. 

10.2. Penilaian Bangunan 

Perhitungan nilai bangunan setelah dikurangi penyusutan adalah sebagai 

berikut: 
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NO
 LUAS 

(M2) 
 NILAI/M2  TOTAL (RP) 

A KOMERSIAL

1 Terminal Penumpang 3.750        1.910.151 7.163.066.250      

2 Bangunan GSE 440            1.574.391 692.732.040          

3 Gedung Anjungan 90              1.081.219 97.309.710            

4 Lapangan Parkir Terminal 5.972        373.913     2.233.008.436      

5 4.937   362.582 1.790.067.334      

JUMLAH 15.189      11.976.183.770    

B NON KOMERSIAL

1. Bangunan Teknis

a. Gedung Tower 96              1.290.064 123.846.144          

b. Gedung PKP-PK 326            1.205.512 392.996.912          

c. Gedung PH 196            1.073.985 210.501.060          

d. Gedung APP & Kompen 144            1.151.568 165.825.792          

e. Gedung NDB 150            1.025.379 153.806.850          

f. Gedung CCR 120            888.147     106.577.640          

g. Gardu listrik 53              933.000     49.449.000            

h. Gedung Teknik Elektronika 108            1.156.135 124.862.580          

i. Gedung Teknik Umum 120            1.209.066 145.087.920          

j. Gedung Teknik Peralatan 245            1.282.846 314.297.270          

k. Ruang Operasi 101            1.250.604 126.311.004          

l. Pos/Gardu Jaga 45              185.340     8.340.300               

m. Gudang PKBL 150            644.593     96.688.950            

NAMA BANGUNAN

Jalan Akses bandara/ Jalan Protokol/ 

Jalan Ling Terminal
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NO
 LUAS 

(M2) 
 NILAI/M2  TOTAL (RP) 

2. Gedung Perkantoran/ Administrasi - 

a. Gedung Kantor (R GM, Rapat) 201            1.280.027 257.285.427          

b. Gedung Administrasi 256            1.145.707 293.300.992          

c. Rumah Capacitor Bank 12              1.086.369 13.036.428            

d. Gedung Poliklinik 30              1.293.741 38.812.230            

3. Lapangan Parkir - 

a. Parkir Gedung PK.PKK 440            373.913     164.521.720          

b. Parkir Pool kendaraan 140            396.575     55.520.500            

4. Jalan Lingkungan Bandara/Perkantoran - 

a. Jalan ling kantor cabang 566            362.582     205.221.412          

b. Jalan ling kantor teknik 77              362.582     27.918.814            

c. Jalan ling rumah dinas 1.470        362.582     532.995.540          

d. Jalan PPK-PK 3.610        396.575     1.431.635.750      

e. Jalan lingkungan lainnya 1.123        419.236     470.802.028          

5.1. Landasan - 

a. Runway 120.600   679.649     81.965.669.400    

- Overrun Runway 31 2.700        633.309     1.709.934.300      

- Overrun Runway 13 2.700        725.988     1.960.167.600      

- Turning Area 31 1.120        633.309     709.306.080          

- Shoulder Utara Runway 13-31 16.875      725.988     12.251.047.500    

- Shoulder Selatan Runway 13-31 16.875      725.988     12.251.047.500    

b. Taxiway 6.300        725.988     4.573.724.400      

- Fillet taxiway 1.000        725.988     725.988.000          

c. Apron 29.032      525.989     15.270.512.648    

- GSE Samping cargo 800            725.989     580.791.200          

5.2. Landasan Helipad - 

a. Pelataran Helipad I 98              856.113     83.899.074            

b. Access road helipad I 8 603.878     4.831.024               

c. Pelataran Helipad II 38              856.113     32.532.294            

d. Access road helipad II 40              603.878     24.155.120            

JUMLAH 207.965   137.653.248.403  

223.154   670.521     149.629.432.173  

223.154   700.000     156.207.800.000  

NAMA BANGUNAN

TOTAL NILAI BANGUNAN

NJOP BANGUNAN

11. KONVERSI NILAI DAN PERBANDINGAN NJOP

11.1. Konversi Nilai Objek Pajak 

KLAS  NILAI/M2 

1 BUMI 865.011  471.818   408.127.759.998   071 464.000   401.365.104.000  

2 BANGUNAN 223.353  670.312   149.716.196.136   024 700.000   156.347.100.000  

557.843.956.134   557.712.204.000  

NO
 NILAI SETELAH 

KONVERSI (RP) 
OBYEK PAJAK

 LUAS 

(M2) 
 NILAI/M2  NILAI PASAR (RP) 

 KONVERSI 
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11.2. Perbandingan NJOP 

 LUAS (M2) KLAS  NILAI/M2  NJOP (RP.000)  LUAS (M2) KLAS  NILAI/M2  NJOP (RP.000) 

1 BUMI 484.518     074 285.000   138.087.630     865.011     071 464.000   401.365.104     

2 BANGUNAN 153.782     025 595.000   91.500.290       223.353     024 700.000   156.347.100     

229.587.920     557.712.204     143%

NO
OBYEK 

PAJAK

 SETELAH DINILAI SELISIH 

(%)

TOTAL NJOP TOTAL NJOP

 SEBELUM DINILAI 

12. SIMPULAN NILAI

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian terhadap aset, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, kami 

menyimpulkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dan bangunan Objek 

Pajak X yang terletak di Jalan Xi, Kelurahan Xjo,Kecamatan X, Kota X, Propinsi 

X kondisi per 1 Januari 2009 setelah dikonversi sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 

Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar: Rp. 

557.712.204.000, -(Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Belas 

Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) 

Tim Penilai, 

Nama 

NIP 

Jabatan Penilai .......................................... 

Nama 

NIP 

Jabatan Penilai .......................................... 

13. LEMBAR PENGESAHAN

Sehubungan dengan hasil laporan penilaian atas objek pajak X yang terletak di 

Jl. X,Kelurahan X, Kecamatan X, Kota X, Propinsi X per kondisi 1 Januari 2009, 

dengan ini kami menyatakan persetujuan atas seluruh hasil penilaian tersebut 

sesuai data dan informasi objektif terhadap faktor yang mempengaruhi nilai objek 

pajak. 

Diteliti oleh  Disetujui oleh 
Kepala Seksi Kepala Kantor 
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Nama Nama 
NIP. NIP. 

14. LAMPIRAN

Dalam rangka mendukung isi laporan penilaian, perlu dilampirkan data 

pendukung yang dimuat dalam laporan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Fotokopi sertipikat tanah;

b. Fotokopi IMB;

c. Fotokopi siteplan;

d. Fotokopi gambar desain teknis bangunan;

e. Formulir-formulir Lembar Analisis.

4.3. Rangkuman 

Titik berat dari kegiatan belajar ini adalah pemahaman dalam membuat laporan 

penilaian suatu objek pajak. Laporan Penilaian dimulai dengan pemberitahuan 

adanya Surat Tugas dari institusi yang memberikan penugasan, Ringkasan 

Laporan Penilaian, Pernyataan,  Asumsi dan Syarat yang Membatasi, Metode 

Penilaian, Simpulan Nilai sampai dengan Lembar Pengesahan dari masing-

masing pejabat yang terlibat. 
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