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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 Pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam UU PDRD 

merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan kewenangan yang 

lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan daerah (local taxing power). Keberadaan UU 

PDRD diharapkan akan dapat memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi daerah untuk 

melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai potensi dan kondisi di 

masing-masing daerah. Namun dalam pelaksanaannya, UU PDRD masih menimbulkan 

berbagai permasalahan yang harus dicarikan solusinya.   

Dengan adanya UU PDRD tersebut, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu 

mengurangi ketergantungan pemda terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga 

diharapkan kedepannya pemda menjadi lebih mandiri. Hal ini dapat terlihat dengan 

meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendanai jalannya kegiatan 

pemerintahan di daerah. Dengan demikian, pemda diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD, termasuk 

diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Namun demikian, pengaturan PDRD dalam UU PDRD juga berdampak terhadap 

pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari pusat ke daerah utamanya pada pengalihan 

sistem dan data, serta proses pengalihan transfer knowledge yang belum optimal. Beberapa 

isu yang dihadapi oleh pemda, yaitu:  

a. Pemahaman terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang masih terbatas; 

b. Data yang dilimpahkan dari pemerintah pusat belum termutakhirkan (belum ter-update); 

dan 

c. Pemahaman pemda terhadap pemutakhiran (updating) data yang masih terbatas. 

 

Dengan adanya isu-isu diatas, dimana data merupakan fundamental dari peningkatan 

PAD, yang apabila tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh tentunya akan 

mendatangkan kesulitan bagi pemda  untuk dapat meningkatkan PAD-nya.  Sehingga dapat 

dikatakan bahwa perbaikan data merupakan salah satu agenda utama bagi daerah untuk 

melakukan modernisasi Pajak Daerah.  
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Program Modernisasi Administrasi Pendapatan Pajak Daerah dan Perbaikan Kebijakan 

di Bidang Pajak Daerah atau Tax Revenue Administration Modernization and Policy 

Improvement in Local Governments (TRAMPIL) bertujuan untuk mendukung peningkatan 

penerimaan Pajak Daerah, salah satunya melalui kegiatan pemutakhiran data objek Pajak 

Daerah dan melakukan pengumpulan data lapangan yang sistematis dan terintegrasi. 

Sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi daerah agar dapat  

meningkatkan penerimaan berbagai jenis Pajak Daerah yang ada seperti: Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah maupun Pajak Daerah lainnya di kemudian 

harinya. Kegiatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah melalui pengumpulan data lapangan 

yang sistematis dan terintegrasi ini kemudian disebut dengan “Kadaster Fiskal 

Terintegrasi”.  

Manual ini merupakan salah satu panduan yang dapat digunakan oleh pemda nantinya 

dalam melakukan kegiatan kadaster fiskal terintegrasi. Kegiatan kadaster fiskal terintegrasi 

terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu (i) pengelolaan manajemen proyek kadaster fiskal, (ii) 

perencanaan kebutuhan dan (iii) pelaksanaan kadaster fiskal. Dalam manual ini juga 

diperkenalkan kadaster fiskal dengan menggunakan teknologi digital yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan kadaster fiskal. 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Singkat Mengenai Devolusi Pajak Daerah melalui UU PDRD 

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah sistem administrasi pemerintahan dan 

fiskal yang pada awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Penerapan kebijakan 

otonomi daerah yang diiringi dengan kebijakan devolusi yang diharapkan akan dapat 

membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing daerah. Dalam 

pelaksanaannya, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  

Pengaturan tentang PDRD dalam UU PDRD merupakan langkah strategis dalam upaya 

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan daerah (local 

taxing power). Keberadaan UU PDRD diharapkan akan dapat memberikan ruang gerak yang 

lebih besar bagi daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

sesuai potensi dan kondisi di masing-masing daerah. Namun dalam pelaksanaannya, UU 

PDRD masih menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dicarikan solusinya.   

Penerapan UU PDRD diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemda terhadap 

dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga nantinya pemda diharapkan menjadi lebih 

mandiri. Salah satu indikasi meningkatnya kemandirian pemda dapat dilihat dari 

meningkatnya kontribusi PAD dalam mendanai belanja pemda. Pemda kedepannya 

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya 

untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

PAD, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

PAD merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi 

daerah. PAD yang besar dapat menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan PAD yang tepat dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan 

dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif sekaligus membuka lapangan 

kerja baru bagi masyarakat daerah. Dengan terciptanya lapangan kerja yang baru, diharapkan 

akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi 

dapat meningkat. 
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Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Pusat bermaksud memberikan keleluasaan 

dan kewenangan bagi pemda untuk melaksanakan desentralisasi secara maksimal dengan 

cara meningkatkan PAD-nya. Sehingga pemda dapat melaksanakan tugasnya secara efektif 

dan efisien sesuai dengan besaran dan sumber pendapatannya. Sejalan dengan hal diatas, 

dalam rangka mengefektifkan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak, 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB 

serta Pajak Daerah lainnya. Hal ini dikarenakan pemda dianggap lebih mengetahui kondisi 

nyata dan seluk beluk kondisi di lapangan. Sehingga pelayanan perpajakan daerah diharapkan 

akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pelayanan yang baik tentunya akan dapat 

meningkatkan kepatuhan perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan 

Pajak Daerah. 

Sebelum dilakukan devolusi pengelolaan beberapa jenis Pajak Daerah yang awalnya 

merupakan bagian dari pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ke pemda, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan beberapa jenis pajak seperti PBB-P2 dan BPHTB. Namun sejak 

ditetapkannya UU PDRD, pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari pusat ke daerah 

lebih terfokus kepada pengalihan sistem dan data, yang sayangnya belum diikuti dengan 

proses pengalihan transfer knowledge secara optimal.  

Berdasarkan hal ini, adapun yang beberapa isu yang dihadapi oleh pemda saat ini, yaitu 

antara lain:  

a. Pemahaman terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang masih terbatas; 

b. Data yang dilimpahkan dari pemerintah pusat belum termutakhirkan (ter-update); dan 

c. Pemahaman pemda terhadap pemutakhiran (updating) data masih terbatas. 

 

Dengan adanya isu-isu diatas, dapat disebutkan bahwa data merupakan fundamental dari 

peningkatan PAD. Apabila pemda tidak melakukan perbaikan data secara menyeluruh, akan 

sulit bagi pemda untuk dapat meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, perbaikan data 

menjadi salah satu agenda utama dari modernisasi Pajak Daerah. 

Program Modernisasi Administrasi Pendapatan Pajak Daerah Dan Perbaikan Kebijakan 

di Bidang Pajak Daerah atau Tax Revenue Administration Modernization and Policy 

Improvement in Local Governments (TRAMPIL) bertujuan untuk mendukung peningkatan 

penerimaan Pajak Daerah, salah satunya melalui kegiatan pemutakhiran data Objek Pajak 
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Daerah dan melakukan pengumpulan data lapangan yang sistematis dan terintegrasi. 

Sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi daerah untuk lebih dapat 

meningkatkan penerimaan berbagai jenis Pajak Daerah di kemudian harinya. Kegiatan 

pemutakhiran data Objek Pajak Daerah melalui pengumpulan data lapangan yang sistematis 

dan terintegrasi ini kemudian disebut dengan “Kadaster Fiskal Terintegrasi”. 

1.2 Singkat Mengenai TRAMPIL 

Tax Revenue Administration Modernization and Policy Improvement in Local 

Governments (TRAMPIL) atau Modernisasi Administrasi Penerimaan Pajak Daerah dan 

Peningkatan Kebijakan di Pemerintah Daerah dirancang untuk mendukung penguatan 

administrasi penerimaan perpajakan di Indonesia baik di Pusat maupun Daerah serta untuk 

berbagi pengetahuan dari beberapa pemda yang membutuhkan bantuan untuk 

memperlihatkan potensinya dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. 

TRAMPIL memiliki dua elemen utama, yaitu: 

a. Pemberian dukungan pendampingan penyusunan kebijakan pada tingkat nasional, 

dimana TRAMPIL mendukung Pemerintah Pusat dalam memperbaiki kerangka kerja 

regulasi/peraturan terkait dengan mobilisasi pendapatan daerah dan membangun 

kapasitas dalam menerapkan sistem dan kerangka kerja yang baru, khususnya yang 

berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu 

regulator di bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.  

b. Fokus kepada dukungan di tingkat lokal, di mana TRAMPIL membantu pemda dalam 

memobilisasi pendapatan Pajak Daerah dengan membantu transformasi kelembagaan 

dan sistem Local Tax Administration (Administrasi Pajak Daerah atau APD) di pemda 

terpilih. Dengan adanya elemen TRAMPIL kedua ini diharapkan dapat mengubah 

kondisi APD di daerah menjadi APD yang lebih modern, efisien, dan kredibel, dan 

memiliki kualitas layanan yang lebih prima agar dapat mempromosikan program 

kepatuhan sukarela pembayar pajak.  

1.3 Singkat Mengenai Kadaster Fiskal Terintegrasi 

Kadaster fiskal didefinisikan sebagai kadaster (pertanahan) yang dirancang untuk 

keperluan pemajakan untuk tanah (bumi) dan bangunan termasuk atribut-atribut yang 

diperlukan untuk penerapan sistem yang berkaitan dengan pemajakan untuk tanah (bumi) dan 



Manual Kadaster Fiskal Terintegrasi  1-4 

bangunan seperti deskripsi hukum, dimensi, lokasi batas, kepemilikan, deskripsi perbaikan, 

dan penggunaan lahan. 

Tabel 1 - Penerapan Kadaster Fiskal Di Beberapa Negara 

Penerapan kadaster fiskal di Inggris   

Terdapat dua jenis pajak tahunan untuk properti, yaitu  non-domestic national business rate untuk daerah 

bukan perumahan/rumah tinggal dan council tax untuk area perumahan/rumah tinggal. Kedua jenis pajak ini 

merupakan kompilasi dari kadaster fiskal di Inggris.  

Business rate berbasiskan nilai sewa dari non-domestic property. Besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah 

pusat Inggris dan pemerintah lokal. Pajak ini merupakan pendapatan untuk pemerintah daerah untuk kegiatan 

daerah tersebut. Otoritas lokal memungut pajak dan menyetorkannya kepada pemerintah pusat dan kemudian 

menerima bagian berdasarkan dari besarnya populasi. Artinya besarnya bagian yang didapatkan otoritas lokal 

tidak berdasarkan jumlah pajak secara keseluruhan dari area mereka. Besarnya pajak berdasarkan open 

market value dan bukan berdasarkan tarif antara penyewa dan pemilik properti. Setiap 5 tahun sekali, 

Lembaga Valuasi Negara/Valuation Office Agency (VOA) melakukan pemutakhiran market value. VOA 

melakukannya dengan mengumpulkan informasi dari pemilik properti seperti apakah ada perubahan dan 

peningkatan, membandingkan dengan basis data sebelumnya dan melakukan analisis untuk menentukan nilai 

yang termutakhirkan. Terdapat beberapa properti yang mendapatkan pengecualian, yaitu tempat ibadah dan 

taman. 

Council Tax merupakan pajak berdasarkan pajak untuk perumahan/rumah tinggal yang berbasiskan open 

market capital value. Capital Value dinilai oleh VOA berdasarkan harga penjualan properti. Pemerintah 

daerah menentukan sendiri tarif dan bertanggung jawab untuk memungut pajak. Pemungutan pajak sudah 

berlaku sejak tahun 1983 namun tidak ada revaluasi sampai saat ini. Hasil dari nilai nominal pajak sejak 

tahun 1991 tidak pernah berubah. Akibatnya banyak properti yang membayar tidak sesuai dengan nilai 

propertinya saat ini. Proses revaluasi tidak kunjung dilakukan karena alasan politik di Inggris.  

Kadaster Fiskal untuk business rates dan council tax sudah mencakup hampir seluruh properti (dengan 

pengecualian tempat  ibadah dan taman). Di Inggris, beban pajak dibebankan kepada pemakai properti dan 

bukan pemilik. 

Penerapan Kadaster Fiskal di Turki 

Terbentuknya kadaster di Turki dimulai saat zaman Kerajaan Ottoman. Seluruh kepemilikan tanah dikuasai 

oleh negara, dengan beberapa pengecualian. Walaupun kepemilikan tanah dimiliki dan disupervisi oleh 

negara, penggunaan tanah dimiliki oleh masyarakat. Sistem ini berlaku sampai akhir abad 19. Kemudian 

dengan peraturan mengenai pertanahan di Turki, transisi kepemilikan tanah dimulai. Saat ini kepemilikan 

tanah sudah dimiliki oleh masyarakat. Seiring dengan transformasi tersebut dan terbentuknya Republik Turki, 

sistem kadaster modern berbasiskan line cadastre dimulai untuk mendukung kepemilikan atas suatu properti.    

Proses Legal 
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Peraturan mengenai kadaster dimulai tahun 1924 oleh General Directorate of Land Registry. Peraturan ini 

mengatur kepemilikan, pendapatan, nilai situasi geometri di setiap daerah. 

Proses Teknis 

Dari segi teknis, kadaster Turki terbagi atas 2 (dua) periode, yaitu kadaster tertulis dan kadaster linear. 

Kadaster Tertulis 

Kadaster tertulis berarti informasi kadaster direpresentasikan dengan tulisan/dokumen bukan dalam linear 

data (peta). Pada kadaster tertulis, tidak ada dukungan dari infrastruktur teknis untuk visualisasi dan data 

spasial. Batas kepemilikan properti hanya diidentifikasi dengan dokumen pertanahan dengan fitur arah angin 

yang tidak akurat. Kadaster tertulis masih digunakan sampai dengan saat ini apabila tidak tersedia data 

kadaster linear.  

Kadaster Linear 

Kadaster linear memiliki perspektif teknis yang lebih baik dengan adanya aplikasi aritmatika dan geometri 

yang dimulai sejak awal tahun 1990. Kadaster linear dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu grafis, klasik, 

fotogrametri dan tachimetri elektronik. Pada kadaster linear sudah dilakukan pengukuran secara detil dari 

setiap properti dalam rangka mendapatkan data lokasi properti secara akurat dari segi spasial atau keruangan. 

 

Untuk meningkatkan efisiensi kegiatan kadaster fiskal di pemda, TRAMPIL 

memperkenalkan konsep kadaster fiskal terintegrasi seperti terlihat di Gambar 1. Konsep 

kadaster fiskal terintegrasi ini merupakan pemutakhiran data yang tidak hanya terfokus pada 

objek bumi dan bangunan, namun juga sekaligus objek pajak yang berada di atas dan atau 

didalam objek PBB-P2 tersebut, seperti Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, dan juga 

Air Tanah. Selain itu, kegiatan kadaster fiskal terintegrasi juga didukung oleh penerapan 

teknologi seperti drone, pendataan dengan alat bantuan mobile application, yang bertujuan 

untuk:  

a. Memudahkan proses pengambilan data di lapangan; 

b. Memudahkan pemda untuk memantau progres kegiatan secara realtime; 

c. Meminimalkan kesalahan inputing data karena hasil pendataan dapat langsung masuk ke 

database/server; dan 

d. Mengurangi penggunaan kertas sebagai alat kerja untuk mendukung program pemerintah 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (go green).  
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Gambar 1 - Ilustrasi Kadaster Fiskal Terintegrasi 
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2 FLOWCHART KADASTER FISKAL TERINTEGRASI 

2.1 Singkat Mengenai Kadaster Fiskal Terintegrasi 

Lingkup dari manual kadaster fiskal terintegrasi dimulai dari perencanaan kebutuhan kadaster 

fiskal sampai dengan kegiatan migrasi data pendataan yang telah terverifikasi oleh pemda. 

Kegiatan analisis potensi Pajak Daerah berdasarkan data yang termutakhirkan dapat 

dilakukan setelah kegiatan migrasi data. Meskipun pada dasarnya kegiatan analisis potensi ini 

bukan merupakan lingkup spesifik dari manual kadaster fiskal ini. 

2.2 Kerangka Kerja 

Pemutakhiran data objek pajak merupakan sebuah proses untuk melakukan pengumpulan 

data, baik data baru maupun memutakhirkan data yang sudah dimiliki, dalam hal ini 

dimaksudkan adalah data terkait Pajak Daerah. Untuk memastikan adanya proses yang 

konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya flowchart yang menjelaskan 

tahapan dan langkah-langkah kerja yang diperlukan seperti terlihat di Gambar 2 dan Gambar 

3. Flowchart ini terdiri atas tiga tahapan sebagai berikut (detail penjelasan flowchart 

dijelaskan di bab 3, 4, dan 5). 

2.2.1 Tahap Pengelolaan Manajemen Proyek Kadaster Fiskal  

Pada tahap pengelolaan kadaster fiskal dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu: 

a. Melakukan persiapan kegiatan termasuk pembentukan tim kerja kegiatan kadaster fiskal 

dan pembuatan timeline; 

b. Mobilisasi tim dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak; dan 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi proyek. 

2.2.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan kadaster fiskal terdiri atas 4 (empat) kegiatan,yaitu: 

a. Melakukan kajian potensi dan kebutuhan kadaster fiskal; 

b. Melakukan perencanaan kadaster fiskal untuk 1–5 tahun kedepan;  

c. Melakukan kajian dokumen perencanaan dan anggaran kadaster fiskal; dan 

d. Melakukan pengajuan dokumen perencanaan dan anggaran kadaster fiskal ke unit kerja 

terkait. 
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2.2.3 Tahap Pelaksanaan Kadaster Fiskal 

Pada tahap pelaksanaan kadaster fiskal dibagi lagi menjadi 4 (empat) jenis kegiatan, yaitu: 

a. Melakukan persiapan pelaksanaan kadaster fiskal (baik manual maupun terintegrasi); 

b. Melakukan pemetaan; 

c. Melakukan pendataan; dan 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi. 
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Gambar 2 - Flowchart Kadaster Fiskal (Pengelolaan Manajemen Proyek) 
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 Gambar 3 - Flowchart Kadaster Fiskal (Perencanaan dan Pelaksanaan) 
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3 PENGELOLAAN MANAJEMEN PROYEK KADASTER FISKAL 

3.1 Membentuk Tim Kerja 

Tujuan 
Membentuk tim kerja untuk kegiatan kadaster fiskal baik tim kerja 

dari sumber daya internal maupun eksternal. 

Input 
1. Dokumen persiapan kadaster fiskal. 

2. Data kualifikasi dan ketersediaan sumber daya internal. 

Prosedur 

1. Melakukan analisis kesediaan sumber daya dengan kualifikasi 

yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan kadaster fiskal 

dengan rekomendasi kebutuhan sumber daya pada tabel di 

atas. 

2. Melakukan persiapan untuk petugas pemetaan. 

3. Melakukan persiapan untuk petugas pendataan. 

4. Melakukan persiapan untuk verifikator. 

5. Melakukan persiapan untuk stakeholders (aparat) yang terlibat. 

Dalam hal ini, kegiatan kadaster fiskal dilakukan dengan 

metode swakelola. 

Output 
Daftar tim kerja dengan masing-masing peran baik dari internal 

ataupun eksternal (jika dibutuhkan). 

3.2 Membentuk Struktur Organisasi, Jadwal/Linimasa, Alokasi, Kualitas SDM 

dan Biaya Implementasi 

Tujuan 

1. Mendapatkan informasi mengenai peran dari masing-masing 

personel dalam pelaksanaan kadaster fiskal sesuai dengan 

kompetensinya. 

2. Mendapatkan informasi waktu dan target pelaksanaan kadaster 

fiskal. 

3. Mendapatkan informasi rincian biaya pelaksanaan kadaster 

fiskal. 

Input Dokumen struktur organisasi, rencana kerja, dan SDM pelaksana. 

Prosedur 1. Menyusun struktur organisasi dengan menggunakan dokumen 
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struktur organisasi, rencana kerja dan SDM pelaksana, ilustrasi 

kebutuhan, peran dan tanggung jawab SDM dalam kegiatan 

kadaster fiskal dapat dilihat pada Tabel 5.  

2. Untuk mendukung kelancaran kegiatan kadaster fiskal, 

ketersediaan minimum SDM pelaksana perlu diperhatikan oleh 

pemda. Ketentuan perihal tersebut dapat juga mengacu pada 

panduan Struktur Organisasi Administrasi Pajak Daerah 

sebagai salah satu referensi. 

3. Menyusun rencana kerja dan linimasa. 

4. Menyusun standar biaya implementasi kegiatan kadaster fiskal 

dengan menggunakan standar biaya yang berlaku di pemda 

masing-masing atau dapat menggunakan rujukan biaya dari 

eksternal, contohnya seperti standar biaya yang dikeluarkan 

oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo). 

Output 
Dokumen jadwal/linimasa seperti yang terlihat pada Tabel 2, 

alokasi SDM seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya.. 
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Tabel 2 - Ilustrasi Linimasa 

No. Tahapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Persiapan

Pengumpulan Informasi Umum

1.a. Informasi demografis dan geografis berdasarkan kelurahan/desa dan jenis pajak

1.b. Identifikasi risiko berdasarkan kelurahan/desa dan jenis pajak

1.c. Data piutang PBB-P2 berdasarkan kelurahan/desa

1.d. Data ketetapan dan penerimaan non-PBB berdasarkan kelurahan/desa

2 Survei Pendahuluan

Koordinasi dengan OPD Pengelola Pajak Daerah

3.a. Sosialisasi dengan perangkat kecamatan, kelurahan/desa, RT dan RW

3.b. Sosialisasi ke UPTD Wilayah masing-masing

3.c. Sosialisasi ke Wajib Pajak

3.d. Penyusunan surat tugas pelaksanaan dari manajemen kantor dan OPD Pengelola Pajak Daerah

4 Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Anggaran

5.a. Anggaran persiapan

5.b. Anggaran pelaksanaan pemetaan

5.c. Anggaran pelaksanaan pendataan

5.d. Anggaran penutupan

Penyusunan Standar Kualitas Kerja

6.a. Sasaran dan volume pekerjaan

6.b. Standar prestasi petugas (Surveyor)

Penyusunan Organisasi dan SDM

7.a. Struktur organisasi dan kualifikasi SDM

7.b. Penentuan jumlah tenaga pendata

7.c. Pengadaan tenaga pendata

Identifikasi Kebutuhan Sistem Pendataan

8.a. Kebutuhan pekerjaan kantor

8.b. Kebutuhan pekerjaan lapangan

Pelatihan Tim Kerja

9.a. Pelatihan pengetahuan dasar survei

9.b. Pelatihan pengetahuan dasar Pajak Daerah

9.c. Pelatihan komunikasi dengan aparat daerah dan Wajib Pajak

9.d. Pelatihan penggunaan pengisian formulir

9.e. Pelatihan penggunaan aplikasi pendataan

B Pelaksanaan

Pemetaan

1.a. Pemetaan menggunakan foto udara

1.b. Pengolahan data foto udara

2 Pendataan

Pelaporan

3.a. Laporan pendahuluan

3.b. Laporan mingguan

3.c. Laporan bulanan

3.d. Laporan akhir

4 Basis Data Terupdate Hasil Pendataan

5 Migrasi Basis Data

C Penutupan

1 Perapihan Dokumentasi

2 Penyusunan Dokumen Pembelajaran (Lesson Learned Document)

9

1

3

1

3

5

6

7

8
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3.3 Mempersiapkan Materi Untuk Petugas Pendata dan Sosialisasi Ke Pihak 

Terkait 

Tujuan 
Menyediakan pelatihan untuk petugas lapangan dan sosialisasi ke 

pihak terkait dalam rangka terlaksananya kegiatan kadaster fiskal. 

Input 

1. Dokumen struktur organisasi proyek. 

2. Dokumen pengetahuan dasar pendataan lapangan. 

3. Dokumen pengetahuan dasar Pajak Daerah dan dasar hukum. 

4. Materi penggunaan aplikasi pendataan. 

5. Materi komunikasi dengan aparat daerah dan Wajib Pajak. 

Prosedur 

1. Melakukan pelatihan untuk petugas pendata dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Pelatihan pengetahuan dasar pendataan lapangan, 

dilaksanakan selama satu hari; 

b. Pelatihan pengetahuan dasar Pajak Daerah dan dasar 

hukum, dilaksanakan selama satu hari; 

c. Pelatihan komunikasi dengan aparat daerah dan Wajib 

Pajak, dilaksanakan selama satu hari; dan 

d. Pelatihan penggunaan aplikasi pendataan, penjelasan rinci 

setiap isian dalam formulir dan pelatihan lapangan, 

dilaksanakan selama 3-5 hari. 

2. Melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai kegiatan kadaster 

fiskal ke aparat setempat sesuai dengan wilayah yang akan 

dilakukan kegiatan meliputi: 

a. Sosialisasi ke UPTD wilayah; 

b. Sosialisasi ke kecamatan; 

c. Sosialisasi ke kelurahan/desa; 

d. Sosialisasi ke RT/RW; dan 

e. Sosialisasi ke Wajib Pajak. 

Output 

1. Informasi yang jelas kepada pihak terkait mengenai kegiatan 

kadaster fiskal. 

2. Informasi mengenai pelaksanaan kadaster fiskal serta tugas dan 

kewajiban petugas pendata di lapangan. 
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3.4 Melakukan Pengawasan dan Pelaporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan 

Secara Periodik 

Tujuan 

Mendapatkan kendali mutu pekerjaan lapangan, memastikan 

pekerjaan lapangan sesuai dengan jadwal, prosedur dan materi 

dalam rencana kerja yang telah disetujui. Selanjutnya pengawasan 

pekerjaan berfungsi untuk mendapatkan alternatif/jalan keluar dan 

tetap berpedoman pada rencana kerja, meningkatkan koordinasi 

pengawasan dan mendukung upaya menghilangkan 

hambatan/penyimpangan dalam pekerjaan lapangan. 

Input 

1. Hasil progres kegiatan kadaster fiskal yang sedang berjalan. 

2. Hasil evaluasi kegiatan kadaster fiskal yang dilakukan oleh tim  

pelaksana kegiatan. 

Prosedur 

1. Melakukan peninjauan langsung ke lapangan dengan metode 

sampling agar mendapatkan gambaran apakah metode kerja 

telah diterapkan dengan benar. 

2. Melakukan sistem ticketing apabila diperlukan untuk 

penyelesaian masalah terkait kegiatan kadaster fiskal. Ilustrasi 

sistem ticketing dapat dilihat pada Gambar 4. 

3. Melakukan pembuatan dokumen laporan bulanan yang 

mencakup: 

a. Laporan pendahuluan: maksud dan tujuan kegiatan, sasaran 

dan target bulanan. 

b. Pelaksanaan pekerjaan dan realisasi:  realisasi pelaksanaan 

selama bulan tersebut beserta tabel bobot progress dari 

setiap aktivitas. Contoh pembuatan tabel pelaksanaan dan 

realisasi merujuk pada Tabel 3. 

c. Pembahasan permasalahan dan mitigasi. 

d. Rencana tindak lanjut: dengan capaian pekerjaan pada bulan 

tersebut, dibuat rencana untuk kegiatan di bulan 

selanjutnya. 

Output 
1. Ilustrasi aplikasi sistem ticketing untuk kegiatan kadaster fiskal 

yang dapat dilihat pada Gambar 4. 
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2. Laporan bulanan yang mencakup perencanaan untuk bulan 

selanjutnya. 

 

Gambar 4 - Ilustrasi Sistem Ticketing 

 

 

Tabel 3 - Contoh Pembuatan Tabel Pelaksanaan dan Realisasi 

No. Pekerjaan 
Bobot 

(%) 

Prestasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

1 Pengumpulan informasi umum    

2 Survei pendahuluan    

3 Rekrutmen pendata    

4 Training pendata    

5 Citra Foto Satelit    

6 Pengolahan data foto udara/digitasi    

7 Pendataan + verifikasi    

8 Update Basis data hasil pendataan    

9 Migrasi basis data     

 Total    

 

Contoh pembuatan tabel pelaksanaan dan realisasi pembobotan pada Tabel 3 ini 

merupakan salah satu contoh yang dapat digunakan oleh pemda dengan tujuan untuk melihat 

progress masing-masing pekerjaan selama kegiatan kadaster fiskal ini berjalan. Selain itu, 
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juga dapat digunakan sebagai acuan pembayaran honor untuk project jadi seperti termin 

pembayaran yang disesuaikan dengan hasil capaian pekerjaannya. 

3.5 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Hasil Kegiatan 

Tujuan 

Mengumpulkan informasi mengenai hasil kegiatan kadaster fiskal 

(metode, sumber daya dan peralatan), dimana informasi tersebut 

akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat 

keputusan ke depannya. 

Input 

1. Dokumen laporan akhir dan dokumentasi. 

2. Dokumen laporan bulanan. 

3. Dokumen penetapan Pajak Daerah. 

Prosedur 

1. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen input yang meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Pembentukkan jadwal kegiatan dan realisasinya; 

b. SDM dan teknologi; 

c. Permasalahan terkait dari kegiatan pemetaan dan pendataan 

lapangan;  

d. Mekanisme birokrasi pihak-pihak berwenang; dan 

e. Peninjauan kembali dari penetapan Pajak Daerah. 

Output 

1. Dokumen pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 

kegiatan kadaster fiskal di masa mendatang. 

2. Dokumen rekomendasi yang merupakan tindak lanjut dari 

kegiatan kadaster fiskal yang paling tidak dapat dilakukan oleh 

pemda. Berikut ini adalah contoh poin-poin rekomendasi Tabel 

4. 
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Tabel 4 - Poin-Poin Rekomendasi 

Rekomendasi Jangka 

Pendek 

Peninjauan kembali jumlah data objek pajak yang ada saat 

ini terhadap kondisi riil di lapangan yang meliputi: data 

objek baru, data duplikasi, data objek diluar batas 

administrasi, objek yang tidak aktif, dan status Wajib Pajak. 

Rekomendasi Jangka 

Menengah 

Penerapan kadaster fiskal dapat dilakukan secara 

menyeluruh di daerah dengan mempersiapkan mekanisme 

yang lebih komprehensif dan tepat sasaran sehingga tujuan 

kadaster fiskal dapat tercapai dengan baik. 

Penguatan dari sisi regulasi/peraturan terkait kegiatan 

kadaster fiskal. 

Melakukan perbaikan dan pengintegrasian sistem informasi 

pengelolaan pajak daerah sehingga kadaster fiskal dapat 

dimanfaatkan dengan optimal. 

Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan 

kegiatan kadaster fiskal seperti infrastruktur TI, komputer, 

tablet dan SDM. 

Rekomendasi Jangka 

Panjang 

Pemda diharapkan membuat prosedur yang menjaga 

keberlangsungan objek pajak yang telah dimutakhirkan 

pada saat proses kegiatan kadaster fiskal berlangsung dan 

tetap termutakhirkan. 

Mengintegrasikan seluruh pihak yang memiliki data atau 

informasi yang relevan dan berpotensi terhadap peningkatan 

penerimaan Pajak Daerah seperti Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan 

Informasi Geospasial (BIG), dan lainnya. 
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4 PERENCANAAN KEBUTUHAN KADASTER FISKAL 

4.1 Melakukan Kajian Potensi dan Kebutuhan Kadaster Fiskal 

Tujuan 

Mendapatkan gambaran umum atau diagnostik terkait dengan 

pemda, sehingga pemda mendapatkan gambaran dan rekomendasi 

apakah kegiatan kadaster fiskal dibutuhkan untuk 

diimplementasikan yang ditinjau dari proyeksi biaya dan  manfaat 

yang didapatkan (kenaikan potensi). 

Input 

1. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Data PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan 5 (lima) tahun terakhir. 

2. Data pertumbuhan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir. 

3. Software : Numerical Processor Application. 

Prosedur 

1. Melakukan analisis statistik komparatif antara data 

pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir 

dengan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun dengan 

data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 5 (lima) tahun terakhir. 

2. Melakukan kegiatan analisis hasil perbandingan data 

pertumbuhan, sebagai indikasi awal tentang potensi Pajak 

Daerah. 

3. Melakukan analisis lanjutan dengan melakukan proyeksi 

peningkatan penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan 

rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah selama 5 

tahun terakhir 

4. Membuat dokumen diagnostik dan rekomendasi berdasarkan 

hasil analisis statistik komparatif dan analisis perkembangan 

daerah ke depannya. 

Output 

Dokumen diagnostik dan rekomendasi kegiatan yang dibutuhkan 

oleh pemda untuk dapat menaikkan pendapatan daerah. Pemda 

akan mendapatkan gambaran apakah kegiatan kadaster fiskal 

dibutuhkan untuk diimplementasikan atau tidak. Ilustrasi dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 - Ilustrasi Analisis Statistik Komparatif 

 

4.2 Melakukan Perencanaan Kadaster Fiskal Untuk 1-5 Tahun Ke Depan 

Tujuan 

Mendapatkan dokumen perencanaan kegiatan kadaster fiskal secara 

rinci selama 1-5 tahun dengan telah memperhatikan SDM, biaya 

proses bisnis dan teknologi. 

Input 

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing pemda 

baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. 

2. Dokumen diagnostik dan rekomendasi kegiatan dari analisis-

analisis statistik komparatif dan analisis perkembangan daerah 

ke depan. 

3. Data kapasitas sumber daya dan teknologi yang dimiliki 

pemda. 

4. Dokumen rincian biaya kegiatan kadaster fiskal. 

Prosedur 

1. Melakukan pengambilan keputusan terkait dengan 

implementasi kegiatan kadaster fiskal dengan acuan dokumen 

diagnostik dan rekomendasi kegiatan dari analisis statistik 

komparatif dan analisis perkembangan dengan melibatkan 

pihak terkait. Jika telah disepakati untuk melakukan kegiatan 
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kadaster fiskal, maka untuk selanjutnya akan dilakukan 

analisis terhadap sumber daya, teknologi, proses bisnis dan 

biaya kegiatan. Kegiatan perencanaan sebaiknya harus 

mempertimbangkan instruksi pola daerah terkait integrasi data 

antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar data 

dapat lebih akurat.  

2. Melakukan analisis kebutuhan prioritas kegiatan kadaster 

fiskal yang akan diimplementasikan berdasarkan jenis Pajak 

Daerah (jika data tersedia), sehingga pemda dapat menetapkan 

strategi jenis Pajak Daerah apa yang akan diintegrasikan ke 

dalam kadaster fiskal. 

3. Melakukan analisis kapasitas SDM yang tersedia untuk 

melakukan kegiatan kadaster fiskal agar diketahui apakah 

memungkinkan kegiatan kadaster fiskal dilakukan oleh sumber 

daya di internal pemda atau harus menggunakan jasa pihak 

ketiga dalam jangka 1-5 tahun kedepan. 

4. Melakukan analisis teknologi yang tersedia pada pemda dan 

teknologi yang akan diterapkan untuk kegiatan kadaster fiskal 

dalam jangka 1-5 tahun kedepan. 

5. Melakukan analisis proses bisnis pada internal pemda yang 

sedang berjalan dan analisis Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pada internal pemda jika terdapat pemutakhiran 

(updating) data akibat adanya kegiatan kadaster fiskal beserta 

pihak yang terkait. 

6. Melakukan analisis anggaran biaya kegiatan kadaster fiskal 

dalam jangka waktu 1-5 tahun dilihat dari segi SDM, 

teknologi dan proses bisnis baik untuk kegiatan kadaster fiskal 

manual ataupun kadaster fiskal terintegrasi. 

Output 

Dokumen perencanaan kegiatan kadaster fiskal secara rinci selama 

1-5 tahun dengan telah memperhatikan SDM, biaya, proses bisnis 

dan teknologi. 
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4.3 Melakukan Kajian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kadaster Fiskal 

Tujuan 
Mendapatkan kajian dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan 

kadaster fiskal yang disepakati oleh pihak terkait. 

Input 

Dokumen perencanaan kegiatan kadaster fiskal secara rinci selama 

1-5 tahun dengan telah memperhatikan SDM, biaya proses bisnis 

dan teknologi. 

Prosedur 

1. Melakukan kajian dokumen perencanaan dan anggaran 

kegiatan kadaster fiskal yang telah disusun oleh pihak terkait. 

Jika setelah dilakukan kajian oleh pihak terkait dan diperlukan 

revisi, maka dokumen akan direvisi sesuai dengan hasil kajian 

dan dilakukan kajian ulang. 

2. Menyepakati metode kadaster fiskal apa yang akan 

diimplementasikan berdasarkan prioritas dan jangka waktu 

pelaksanaannya. 

Output 
Dokumen kajian perencanaan dan anggaran kegiatan kadaster fiskal 

yang disepakati oleh pihak terkait. 

 

4.4 Melakukan Pengajuan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kadaster 

Fiskal Ke Unit Kerja Terkait 

Tujuan 
Mendapatkan kepastian ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatan kadaster fiskal yang disepakati oleh pihak terkait. 

Input 
Dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan kadaster fiskal 

secara rinci selama 1 – 5 tahun. 

Prosedur 

1. Melakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja yang 

memiliki tusi Perencanaan dan Anggaran terkait dengan 

dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan kadaster fiskal 

yang telah disusun oleh pihak terkait.  

2. Jika setelah dilakukan pembahasan oleh pihak terkait dan 

diperlukan revisi, maka dokumen perencanaan dan anggaran 

akan direvisi. 

3. Menyepakati jumlah pagu yang tersedia untuk pelaksanaan 
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kegiatan kadaster fiskal 

Output 

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) kegiatan kadaster fiskal yang disetujui oleh Unit 

Kerja yang memiliki tusi Perencanaan dan Anggaran. 

 



Manual Kadaster Fiskal Terintegrasi  5-24 

5 PELAKSANAAN KADASTER FISKAL 

5.1 Melakukan Persiapan Kadaster Fiskal Terintegrasi 

Tujuan 

Menentukan data dan informasi yang diperlukan, baik dalam 

rangka penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan 

sasaran dan daerah/wilayah mana yang akan dilakukan kegiatan 

pendataan menggunakan aplikasi digital dengan memperhatikan 

potensi Pajak Daerah dan perkembangan wilayah serta ketersediaan 

SDM di wilayah observasi. 

Input 

1. Dokumen kajian perencanaan dan anggaran kegiatan kadaster 

fiskal yang telah disepakati oleh pihak terkait. 

2. Informasi umum daerah yang meliputi demografis dan 

geografis seperti jumlah penduduk dan data geografis seperti 

peta yang dimiliki pemda. 

3. Informasi terkait pajak daerah seperti: jumlah objek pajak yang 

sudah terdaftar, jumlah pokok ketetapan tahun sebelumnya, 

Buku Induk dan Buku Himpunan Data Objek/Subjek Pajak 

lama. 

4. Informasi terkait perkiraan harga jual tanah tertinggi dalam 

satu desa/kelurahan. 

5. Pemberian Nomor Objek Pajak (NOP). Dalam 

pelaksanaannya, Daerah dapat menduplikasi/mengikuti tata 

cara pemberian NOP di DJP yang telah diatur dalam SE-

28/PJ.6/1992 tanggal 12 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis 

Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan, seperti 

ketentuan mengenai hal-hal terkait sebagai berikut: 

a. Spesifikasi Nomor Objek Pajak (NOP) 

i. Penomoran objek pajak merupakan salah satu 

elemen kunci dalam pelaksanaan pemungutan PBB-

P2 dalam arti luas. Spesifikasi NOP dirancang 

sebagai berikut: 

ii. Unik, artinya satu objek PBB-P2 memperoleh satu 
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NOP dan berbeda dengan NOP untuk objek PBB-P2 

lainnya. 

iii. Tetap, artinya NOP yang diberikan pada satu objek 

PBB-P2 tidak berubah dalam jangka waktu yang 

relatif lama. 

b. Maksud dan Tujuan Pemberian NOP 

i. Untuk menciptakan identitas yang standar bagi 

semua objek PBB-P2, sehingga semua aparat 

pelaksana PBB-P2 mempunyai pemahaman yang 

sama atas segala informasi yang terkandung dalam 

NOP. 

ii. Untuk menertibkan administrasi objek PBB-P2 dan 

menyederhanakan administrasi pembukuan, 

sehingga sesuai dengan keperluan pelaksanaan PBB-

P2. Dalam pelaksanaannya NOP juga identik dengan 

nomor SPPT, SSPD, dan DHKP. 

iii. Untuk membentuk file induk PBB-P2 (master file) 

yang terdiri atas beberapa file yang saling berkaitan 

melalui NOP. 

c. Manfaat Penggunaan NOP 

i. Mempermudah mengetahui lokasi/letak objek pajak. 

ii. Mempermudah untuk mengadakan pemantauan 

penyampaian dan pengembalian SPOP sehingga 

dapat diketahui objek yang belum/sudah terdaftar. 

iii. Sebagai sarana untuk mengintegrasikan data 

atributik dan data grafis (peta) PBB-P2. 

iv. Mengurangi kemungkinan adanya ketetapan ganda. 

v. Memudahkan penyampaian SPPT, sehingga dapat 

diterima Wajib Pajak tepat pada waktunya. 

vi. Memudahkan pemantauan data tunggakan. 

vii. Dengan adanya NOP Wajib Pajak mendapatkan 

identitas untuk setiap objek pajak yang dimiliki atau 

dikuasainya. 
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Prosedur 

1. Menyusun struktur organisasi, ilustrasi struktur organisasi dapat 

dilihat pada Gambar 6. Untuk pihak yang dilibatkan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala pelaksana = Kepala badan 

b. Wakil ketua = Wakil kepala badan/Sekretaris 

badan 

c. Ketua tim = Kepala bidang 

d. Staf = Staf pemetaan 

e. Supervisi pendata = Kepala seksi 

f. Petugas pendata = Petugas kelurahan. Apabila 

kegiatan pendataan dilakukan 

secara manual perlu 

dipertimbangkan pemisahan antara 

petugas entry data hasil pendataan 

dan petugas pendataan di lapangan 

g. Verifikator = Kepala seksi 

Catatan: Jabatan untuk Ketua Tim dapat dirangkap apabila terdapat 

keterbatasan SDM 

2. Menyusun rencana kerja yang meliputi: 

a. Sasaran dan volume pekerjaan. Penjelasan yang lebih detail 

terkait sasaran dan volume pekerjaan dapat merujuk pada 

Tabel 7. 

b. Alternatif kegiatan. 

c. Organisasi dan jumlah pelaksana. 

d. Perkiraan peningkatan pokok ketetapan Pajak Daerah. 

e. Hasil akhir. 

3. Menyusun standar biaya dan kualifikasi SDM, detail ilustrasi 

peran, tanggung jawab dan kualitas SDM yang dibutuhkan dapat 

terlihat pada Tabel 5. 

4. Membuat Persiapan Pemetaan meliputi: 
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a. Penentuan lokasi pemetaan. 

b. Pengurusan surat izin terbang drone. 

c. Pengurusan surat izin kelengkapan pemetaan seperti surat 

tugas terbang drone. 

d. Penentuan jumlah dan kualifikasi SDM pemetaan. 

e. Penentuan jalur terbang drone. 

f. Penentuan Ground Control Point (GCP). 

5. Pembuatan Persiapan Pendataan meliputi: 

a. Penyusunan sasaran dan volume pekerjaan. 

b. Penyusunan standar prestasi tugas, standar prestasi tugas 

petugas ini dapat digunakan salah satu alat untuk mengukur 

Key Performance Indicator (KPI) petugas lapangan. 

Penjelasan lebih rinci merujuk pada Tabel 8. 

c. Penyusunan pelatihan tim kerja. 

d. Koordinasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan aparat 

daerah setempat. 

e. Penyusunan surat tugas pelaksanaan. 

f. Kelengkapan yang diperlukan pendata. Penjelasan secara 

detail merujuk pada Tabel 9. 

Output Dokumen struktur organisasi, rencana kerja dan SDM pelaksana. 
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Gambar 6 - Struktur Organisasi 

 

 

Tabel 5 - Ilustrasi Peran dan Tanggung Jawab SDM 

Jabatan Deskripsi Pekerjaan 

Ketua 

Pelaksana 

(Project 

Manager) 

1. Bertanggung jawab secara penuh jalannya kegiatan. 

2. Membantu segala macam urusan administrasi proyek dari mulai 

persiapan. 

3. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim. 

Wakil Ketua 

Pelaksana 

1. Membantu ketua pelaksana mengkoordinasikan  penyusunan 

rencana kerja dari masing-masing tim. 

2. Menggantikan peran dan tugas ketua pelaksana dalam hal ketua 

pelaksana berhalangan.  

Ketua Tim 

Pemetaan 

1. Membuat laporan hasil kegiatan pemetaan. 

2. Mengkoordinasikan anggota tim pemetaan. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan oleh tim 

pemetaan. 

Ketua Tim 

Analisis Data 

 

1. Membuat laporan penelitian pendahuluan. 

2. Mengkoordinasikan anggota tim analis. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan oleh tim 

analis. 

Ketua Tim 

Pendataan 

1. Membuat laporan hasil kegiatan pendataan. 

2. Mengkoordinasikan anggota tim pendataan. 
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3. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan oleh tim 

pendataan. 

Ketua Tim IT 

1. Membuat laporan hasil kegiatan IT. 

2. Mengkoordinasikan anggota tim IT. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan oleh tim 

IT. 

Ketua Tim 

Penilaian 

1. Membuat laporan hasil kegiatan penilaian. 

2. Mengkoordinasikan anggota tim penilaian. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan oleh tim 

penilaian. 

Staf 

Fotogrametrik 

1. Menentukan Area of Interest (AOI), menentukan jalur terbang, 

mengurusi surat izin terbang, menentukan Ground Control Point 

(GCP), dan pengambilan foto udara. 

2. Survei batas administrasi. 

3. Cek hasil foto udara. 

Staf Digitasi Orthomosaic, Digitasi, dan Georeferencing 

Analis 

1. Melakukan identifikasi kelurahan/desa yang mempunyai piutang 

potensial dan diperkirakan tidak wajar. 

2. Menyusun konsep rencana kerja kegiatan pemeliharaan basis data 

objek dan/atau subjek PBB-P2 dalam rangka pemutakhiran data 

piutang PBB-P2. 

3. Melakukan verifikasi data objek dan/atau subjek pajak berdasarkan 

data yang ada di sistem dibandingkan dengan data hasil pemetaan. 

4. Melakukan analisis perhitungan perkiraan potensi. 

Supervisor 

Pendata 

1. Melakukan koordinasi dengan pemda sekitar dan instansi lainnya. 

2. Melakukan koordinasi untuk sosialisasi kepada masyarakat. 

3. Melakukan pelatihan untuk tenaga pendata. 

4. Mempersiapkan surat-surat dan kebutuhan alat yang diperlukan 

pendata. 

Verifikator 

Data 

Melakukan pengecekan kualitas dari hasil pendataan yang dilakukan 

oleh petugas pendata di lapangan. 

Petugas 

Pendata 

Melakukan pendataan ke lapangan untuk mendapatkan informasi Wajib 

Pajak dan Objek Pajak. 
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Petugas Penilai Melakukan penilaian ke lapangan untuk mendapatkan Objek Pajak. 

Anggota Tim 

IT Web Apps 

Membuat produk IT berbasis web yang berfungsi sebagai tools untuk 

memverifikasi data hasil pendataan lapangan. 

Anggota Tim 

IT Mobile Apps 

Membuat produk IT yang mempermudah proses pendataan lapangan 

berbasis mobile. 

Catatan: Jabatan untuk Ketua Tim dapat dirangkap apabila terdapat keterbatasan SDM 
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Tabel 6 - Ilustrasi Kualifikasi SDM 

Nama Jabatan 
Minimal 

Pendidikan  
Pengalaman Bekerja 

Jumlah 

Personel 

Ketua Pelaksana 

(Project Manager) 
S1/S2 2 Tahun  1 Orang 

Wakil Ketua 

Pelaksana 
S1/S2 1 Tahun  1 Orang 

Ketua Tim 

Pemetaan 
S1, Teknik Geodesi 5 Tahun 1 Orang 

Ketua Tim 

Analisis Data 

 

S1, Matematika/ 

Statistika 
10 Tahun  1 Orang 

Ketua Tim 

Pendataan 
S1 5 Tahun  1 Orang 

Ketua Tim IT 
S1, Ilmu Komputer/ 

Teknik Informatika 
5 Tahun  1 Orang 

Ketua Tim Penilaian S1 5 Tahun  1 Orang 

Staf Fotogrametrik S1, Teknik Geodesi 3 Tahun  
2 Orang/ 

10.000Ha 

Staf Digitasi S1, Teknik Geodesi 3 Tahun  
5 Orang/ 

5.000 Ha 

Analis 
S1, Matematika/ 

Statistika 
5 Tahun  2 Orang 

SPV Supervisor 

Pendata 
S1 3 Tahun  

1 Orang/ 

Kelurahan 

Verifikator Data S1 3 Tahun  
1 Orang/ 

5 Kelurahan 

Petugas Pendata D3/S1 3 Tahun  1 Orang/ 120 OP 

Petugas Penilai D3/S1 3 Tahun 1 Orang/ 40 OP 

Anggota Tim IT 

Web Apps 

S1, Ilmu Komputer/ 

Teknik Informatika 
3 Tahun  5 Orang 

Anggota Tim IT 

Mobile Apps 

S1, Ilmu Komputer/ 

Teknik Informatika 
3 Tahun 5 Orang 

 

Tabel 7 - Detail Informasi Jenis Pajak Daerah 

Jenis Pajak Informasi Detail Informasi Keterangan 

PBB-P2 NOP NOP, NOP Bersama  

NOP Baru (untuk 

Data Baru) 

NOP Asal, NOP SPPT 

lama 

Berfungsi untuk 

melihat histori objek 

pajak dan komparasi 

data  

Data Letak Objek 

Pajak 

Nama Jalan, 

Kelurahan/Desa, RT/RW, 

Blok 

Informasi alamat 

objek pajak, beserta 

koordinat lokasi 

Data Subjek Pajak Status, Pekerjaan, Nama 

Subjek Pajak, Nama Jalan, 

Informasi subjek 

pajak 
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Kelurahan, Kabupaten, 

RT/RW, Nomor KTP 

Data Tanah Luas Tanah, Jenis Tanah, 

Zona Nilai Tanah 

Informasi tanah 

berdasarkan 

pendaftaran BPN   

Data Bangunan Jumlah Bangunan, Luas 

Bangunan, Jenis 

Penggunaan Bangunan, 

Tahun Dibangun, Tahun 

Direnovasi, Kondisi, 

Konstruksi, Atap, Jumlah 

Lantai, Daya Listrik 

Terpasang, Dinding, 

Lantai, Langit-Langit 

Informasi data 

bangunan 

Fasilitas Bangunan Jumlah AC, Luas Kolam 

Renang, Jumlah Lapangan 

Tenis, Panjang Pagar, 

Bahan Pagar, Jumlah 

Saluran PES-PABX, 

Kedalaman Sumur, Jumlah 

Lift, Luas Perkerasan 

Halaman, Pemadam 

Kebakaran, AC Sentral  

Informasi fasilitas 

bangunan 

Dokumen Pendukung SPPT, Fotokopi KTP, 

IMB, Sertifikat, Foto 

Dokumen validasi 

data  

Hotel Kapasitas Jumlah Kamar, Jumlah 

pengunjung   

 

Tarif Tarif Kamar (Normal 

Rate, Member Rate, 

Corporate Rate, Group 

Rate, Discount Rate, dan 

lain-lain). Rata-rata tarif 

atau tarif per jenis kamar. 

 

Utilitas Tingkat Hunian, Jumlah 

Pengunjung perhari 

 

Dokumen Pendukung Informasi laporan 

keuangan, Foto 

 

Restoran Kapasitas Jumlah Kursi, Jumlah 

Meja, Jumlah Pegawai 

 

Tarif Harga Rata-rata transaksi 

per orang, rata-rata total 

transaksi per hari (omset) 

 

Utilitas Jumlah pengunjung per 

hari 

 

Dokumen Pendukung Informasi laporan 

keuangan harian, Foto 

 

Parkir Kapasitas Kapasitas Kendaraan, 

jumlah hari 
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Tarif Tarif Parkir 1 jam pertama, 

tarif parkir per jam, tarif 

parkir maksimum, rata-rata 

total transaksi perhari 

(omset) 

 

Utilitas Rata-rata lama parkir, 

jumlah pengunjung per 

hari 

 

Dokumen Pendukung Informasi keuangan 

harian, Foto 

 

Hiburan Kapasitas Jumlah Ruangan/Meja/ 

Fasilitas Hiburan lain, 

jumlah kursi, jumlah hari 

 

Tarif Tarif booking/jam/paket/ 

tayang, rata-rata total 

transaksi per hari (omset) 

 

Utilitas Jumlah pengunjung per 

hari 

 

Dokumen Pendukung Informasi laporan 

keuangan harian, Foto 

 

 

Tabel 8 - Ilustrasi Indeks Prestasi Petugas Lapangan 

Jenis Pajak Informasi 

Skor 1  

(Data 

Terinput) 

Skor 2  

(Data 

Terverifikasi) 

Total 

Skor 

PBB-P2 

NOP 

0.1 0.2 0.3 

NOP Baru (untuk Data Baru) 

Data Letak Objek Pajak 

Data Subjek Pajak 

Data Tanah 

Data Bangunan 

(Jumlah Bangunan dan Luas 

Bangunan) 

Data Bangunan 

(Selain Jumlah Bangunan dan 

Luas Bangunan) 
0.1 0.2 0.3 

Fasilitas Bangunan 

Dokumen Pendukung 0.2 0.2 0.4 

Total Skor 0.4 0.6 1.0 

Jenis Pajak 

Daerah 

Lainnya 

Kapasitas 

0.2 0.4 0.6 Tarif 

Utilitas 

Dokumen Pendukung 0.2 0.2 0.4 

Total Skor 0.4 0.6 1.0 
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Tabel 8 merupakan ilustrasi pembobotan untuk petugas pendataan di lapangan. 

Tujuannya adalah untuk memastikan honor atau upah yang didapat oleh petugas sesuai 

dengan hasil pendataan yang didapat. Sebagai contoh, pendata 1 berhasil mendapatkan data 

input yang terkait NOP hingga dokumen pendukung namun data tersebut belum terverifikasi 

maka bobot yang didapat adalah 0.4 atau 40%. Sehingga, upah harian yang didapat adalah 

hanya 40% dari upah seharusnya. Untuk mendapatkan upah yang utuh, maka data harus 

berhasil diverifikasi. Sehingga bobot yang didapat adalah 1.0 atau 100%. 

Tabel 9 - Ilustrasi Kelengkapan Pendata 

No Kelengkapan Keterangan 

1 Surat Tugas dan Nametag Identitas resmi pendata yang sebelumnya 

sudah disosialisasikan untuk memastikan 

keabsahan petugas pendataan. 

2 Perangkat Mobile dan Power bank Media pendata melakukan pendataan. 

Semua data diinput melalui aplikasi 

pendataan. 

3 Alat Ukur Untuk objek baru yang belum memiliki 

pajak, dilakukan pengukuran oleh pendata. 

4 Alat Tulis Untuk pembuatan dokumen tertulis (apabila 

dibutuhkan) dan pencatatan. 

5 Stiker OP Untuk menunjukkan bahwa objek pajak 

sudah dilakukan pendataan. 

6 Pakta Integritas Pendata Berisi hak dan kewajiban pendata yang 

disepakati dan ditandatangani beserta 

materai. 

 

5.2 Melaksanakan Pemetaan 

Tujuan 

Mendapatkan data spasial (data peta) yang termutakhirkan terkait 

bumi dan bangunan, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan 

pendataan di lapangan secara efektif dan efisien. Seperti yang 

terlihat pada  

Gambar 7. 

Input 

1. Data peta lama yang dimiliki pajak (jika ada). 

2. Peta batas administrasi daerah, contohnya dapat menggunakan 

data dari BPS atau instansi resmi pemerintah lainnya seperti 

Badan Informasi Geospasial (BIG) – Lihat Gambar 7. 

Prosedur 1. Menentukan cakupan area pemetaan dengan menggunakan 
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peta batas administrasi daerah yang merujuk pada Gambar 8. 

2. Melakukan kegiatan pemetaan dengan menggunakan drone 

(baik menggunakan sumber daya internal atau jasa pihak 

ketiga). 

3. Memastikan hasil pemetaan dari drone sesuai dengan 

koordinat global yang merujuk pada Gambar 9. 

4. Melakukan evaluasi kondisi lapangan untuk kegiatan 

pemetaan, apabila tidak memungkinkan untuk melakukan 

kegiatan pemetaan dengan menggunakan drone, maka dapat 

menggunakan data citra satelit dari pihak ketiga dengan 

rekomendasi minimum resolusi 0.5 m dan tidak lebih lama 

dari enam bulan. 

5. Melakukan analisis hasil pemetaan, dimana setelah 

mendapatkan hasil pemetaan yang sesuai koordinat global, 

menggunakan data peta lama sebagai acuan untuk melakukan 

kegiatan kegiatan digitasi. Digitasi dapat didefinisikan sebagai 

proses konversi data atau peta dari media kertas ke format 

digital. 

6. Melakukan kontrol kualitas hasil digitasi oleh pihak 

berwenang untuk menjamin mutu peta. 

7. Mengunggah hasil digitasi ke server pendataan. 

8. Pemutakhiran data peta dapat dilakukan pula dengan cara 

mengajukan permohonan data peta daerah ke Instansi pusat 

yang berwenang (Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Lembaga lainnya 

yang terkait) sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang 

berlaku. Cara ini dilakukan guna mendapatkan data peta yang 

terstandarisasi. 

Output 

Peta yang termutakhirkan dan terdigitasi beserta data atribut yang 

sudah diunggah ke server pendataan.  Penyajian/layout peta blok 

dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11, sedangkan 

penyajian/layout peta kelurahan/desa atau yang setingkat dapat 

dilihat pada Gambar 12.   
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Gambar 7 - Perbandingan Data Peta Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pemetaan  

(Skala 1:15.000) 
 

 

Gambar 8 - Contoh Batas Administrasi (Skala 1:100.000) 

 

Gambar 9 - Perbandingan Data Peta yang Sudah Memiliki Posisi Koordinat Global 

yang Salah dan Benar (Skala 1:2.000) 
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Gambar 10 - Contoh Penyajian/Layout Peta - Peta Blok 1 (Skala 1:1.200) 

 

 

 

Gambar 11 - Contoh Penyajian/Layout Peta - Peta Blok 2 (Skala 1:1.700) 
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Gambar 12 - Penyajian/Layout Peta - Peta Kelurahan/Desa (Skala 1:1.200) 
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5.3 Melakukan Pelaksanaan Pendataan Lapangan Fiskal Kadaster 

Terintegrasi 

Tujuan 

Memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data 

objek dan subjek pajak sebagai salah satu bahan yang digunakan 

dalam analisis potensi Pajak Daerah sebagai dasar penetapan Pajak 

Daerah.  

Input 

1. Data peta hasil pemetaan (digital dan/atau cetak). 

2. Perlengkapan pendataan yang meliputi: 

a. Perangkat lunak pendataan (mobile dan web). 

b. Perangkat keras pendataan (perangkat android, alat ukur, 

atribut, stiker). 

3. Dokumen yang berisi cakupan area pendataan. 

Prosedur 

 

Objek Pajak PBB-P2 

1. Melakukan penentuan model status data kegiatan kadaster fiskal 

a. Pembentukan dilakukan apabila saat melakukan pendataan 

objek pajak tersebut belum terdaftar (objek pajak baru) 

b. Pemutakhiran dilakukan apabila saat melakukan pendataan 

terdapat perubahan data dari objek pajak 

c. Pemeliharaan dilakukan apabila objek pajak tidak 

mengalami perubahan 

2. Mengumpulkan data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 dan 

mengisi formulir SPOP pada aplikasi pendataan dengan 3 (tiga) 

cara, yaitu: 

a. Pendataan dengan pengambilan informasi SPOP perorangan. 

b. Pendataan dengan Identifikasi Objek Pajak. 

c. Pendataan dengan Verifikasi Data Objek Pajak. 

Apabila pada objek pajak PBB-P2 tersebut terdapat objek pajak 

non PBB-P2 seperti hotel, restoran, parkir, hiburan, reklame, 

atau air tanah dapat dilakukan pendataan Pajak Daerah tersebut 

yang dijelaskan dalam pendataan objek pajak non PBB-P2. 

3. Melakukan penempelan sticker NOP untuk objek pajak yang 
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sudah diidentifikasi atau didata sebagai tanda sudah dilakukan 

pemutakhiran data, kegiatan ini dilakukan oleh petugas lapangan  

4. Menyerahkan hasil pekerjaan lapangan berupa: 

a. Petugas lapangan menyerahkan perangkat mobile pendataan 

yang berisi data hasil pendataan lapangan. 

b. Melakukan verifikasi awal mengenai jumlah data yang telah 

terdata dan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan 

seperti SPOP, LSPOP, bukti-bukti dan tanda tangan pihak 

yang bersangkutan yang ada di aplikasi pendataan. 

c. Menyerahkan beberapa dokumen lainnya (jika ada) seperti 

sertifikat, peta kerja. 

d. Secara hierarki, pengawas petugas lapangan meneruskan 

hasil pekerjaan lapangan yang diterimanya dari petugas 

lapangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih 

lanjut. 

 

Objek Pajak Non PBB-P2 

Mengumpulkan data objek pajak Non PBB-P2 (terbatas pada objek 

restoran, hotel, hiburan, parkir, air tanah, dan reklame)  

1. Mengumpulkan data objek pajak dan subjek pajak non PBB-P2 

dan mengisi formulir SPOPD pada aplikasi pendataan. 

2. Peninjauan langsung ke lokasi (sebagai contoh untuk hotel 

pengelompokkan kelas kamar dan tarif dilakukan peninjauan ke 

masing-masing kamar beserta dokumentasi). 

3. Melakukan plotting titik koordinat lokasi objek pajak yang telah 

dilakukan pendataan agar data dapat terintegrasi dengan objek 

PBB-P2. 

4. Melakukan penempelan sticker NOPD untuk objek pajak yang 

sudah diidentifikasi atau didata sebagai tanda sudah dilakukan 

pemutakhiran data. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas 

lapangan. 

5. Menyerahkan hasil pekerjaan lapangan berupa: 
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5.4 Melakukan Persiapan Pendataan Manual 

Tujuan 

Menentukan data dan informasi yang diperlukan, baik dalam 

rangka penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan 

sasaran dan daerah/wilayah mana yang akan diadakan kegiatan 

pendataan manual menggunakan form SPOP dan LSPOP dengan 

memperhatikan potensi Pajak Daerah dan perkembangan wilayah 

serta ketersediaan SDM di wilayah observasi. 

Input 

1. Dokumen kajian perencanaan dan anggaran kegiatan kadaster 

fiskal yang telah disepakati oleh pihak terkait. 

2. Informasi umum daerah yang meliputi demografis dan geografis 

seperti jumlah penduduk dan data geografis seperti peta yang 

dimiliki pemda. 

3. Informasi terkait Pajak Daerah seperti: jumlah objek pajak yang 

sudah terdaftar, jumlah pokok ketetapan tahun sebelumnya, 

Buku Induk dan Buku Himpunan Data Objek/Subjek Pajak 

lama. 

4. Informasi terkait perkiraan harga jual tanah tertinggi dalam satu 

a. Petugas lapangan menyerahkan perangkat mobile pendataan 

yang berisi data hasil pendataan lapangan. 

b. Melakukan verifikasi awal mengenai jumlah data yang telah 

terdata dan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan 

seperti formulir SPOPD masing-masing objek non PBB-P2, 

bukti-bukti dan tanda tangan pihak yang bersangkutan yang 

ada di aplikasi pendataan. 

c. Menyerahkan beberapa dokumen lainnya (jika ada). 

Secara hierarki, pengawas petugas lapangan meneruskan hasil 

pekerjaan lapangan yang diterimanya dari petugas lapangan kepada 

pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut. 

Output 
Data objek pajak yang termutakhirkan dan tersimpan pada server 

pendataan yang kemudian akan dilakukan verifikasi. 



Manual Kadaster Fiskal Terintegrasi  5-42 

desa/kelurahan. 

Prosedur 

Melakukan persiapan pelaksanaan kadaster fiskal manual yang 

terdiri dari:  

1. Pendaftaran tanah. Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh 

subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan 

menyerahkan SPOP ke badan/dinas yang mengelola Pajak 

Daerah setempat atau tempat-tempat lain yang ditunjuk untuk 

pengambilan/pengembalian SPOP. 

2. Pendataan. Pendataan dilakukan oleh badan/dinas yang 

mengelola Pajak Daerah atau pihak yang ditunjuk oleh 

badan/dinas yang mengelola pajak daerah. Pendataan dilakukan 

dengan menggunakan formulir SPOP dan memilih salah satu 

dari empat alternatif sebagai berikut: 

a. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 

pengembalian SPOP. 

b. Pendataan dengan identifikasi objek pajak. 

c. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak. 

d. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak. 
 

Berikut adalah persiapan pendataan: 

a. Penelitian pendahuluan dengan menentukan data dan 

informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan 

rencana kerja maupun untuk menentukan sasaran area yang 

akan dilakukan pendataan dengan melihat potensi dan 

pengembangan wilayah. 

b. Penyusunan rencana kerja. Hasil penelitian pendahuluan 

digunakan untuk membuat rencana kerja yang berisi sasaran 

dan volume pekerjaan, alternatif kegiatan, standar prestasi 

petugas, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi dan 

jumlah pelaksana, jumlah biaya perkiraan peningkatan 

pokok ketetapan Pajak Daerah, dan hasil akhir 

c. Penyusunan organisasi pelaksana: Penentuan personel 

berdasarkan jumlah objek yang akan didata. 

d. Pengadaan dan pembuatan konsep sket/peta desa/ kelurahan 
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dan sarana pendukung lainnya. 

e. Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT. 

f. Penyusunan DBKB. 

g. Koordinasi dengan pemda dan instansi lainnya. 

h. Penyuluhan kepada masyarakat. 

3. Persiapan pembentukkan sistem informasi geografis PBB-P2, 

yaitu: 

a. Pengumpulan peta blok, peta desa/kelurahan. 

b. Pengecekan kelengkapan dan kesesuaian teknis sesuai 

dengan kaidah-kaidah kartografi terhadap peta yang akan 

dikerjakan. 

c. Persiapan personel. 

d. Persiapan peralatan. 

e. Pembuatan rencana waktu pelaksanaan. 

Persiapan kadaster fiskal secara manual dapat merujuk kepada 

muatan Bab II dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 

KEP 533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, 

Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan 

Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau 

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek 

Pajak (SISMIOP) sebagai salah satu referensi yang dapat 

digunakan. 

Output Dokumen struktur organisasi, rencana kerja dan SDM pelaksana. 

5.5 Melakukan Kegiatan Pendataan Manual di Lapangan 

Tujuan 

Memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan 

data objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir SPOP 

dan LSPOP sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam 

analisis potensi sebagai dasar penetapan Pajak Daerah. 

Input 

1. Data peta hasil pemetaan (digital dan/atau cetak). 

2. Dokumen yang berisi cakupan area pendataan. 

3. Dokumen struktur organisasi, rencana kerja dan SDM 
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pelaksana. 

Prosedur 

Melakukan kegiatan pendataan manual di lapangan terdiri dari: 

1. Pendaftaran tanah 

a. Pelaksanaan pendaftaran objek PBB-P2 melibatkan 3 (tiga) 

unsur, yaitu subjek pajak, petugas pada tempat pengambilan 

dan pengembalian SPOP serta petugas badan/dinas yang 

yang mengelola Pajak Daerah. Masing-masing unsur 

memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. 

b. Pekerjaan kantor yang meliputi penelitian data masukan, 

pembendelan SPOP, perekaman data, penyimpanan bendel 

dan produksi data keluaran. 

2. Melakukan penentuan model status data dalam kegiatan 

kadaster fiskal 

a. Pembentukan dilakukan apabila saat melakukan pendataan 

objek pajak tersebut belum terdaftar (objek pajak baru) 

b. Pemutakhiran dilakukan apabila saat melakukan pendataan 

terdapat perubahan data dari objek pajak  

c. Pemeliharaan dilakukan apabila objek pajak tidak 

mengalami perubahan 

3. Pendataan 

a. Pengumpulan data objek pajak serta pemberian NOP. 

b. Penyerahan hasil pekerjaan lapangan. 

c. Penelitian hasil pekerjaan lapangan. 

d. Pekerjaan kantor yang meliputi penelitian data masukan, 

pembendelan SPOP, perekaman data, pengawasan kualitas 

data, penyimpanan bendel, pembuatan dan penyimpanan 

sket/peta. 

Output 

1. Data objek pajak yang termutakhirkan dan tersimpan pada 

media penyimpanan tertentu yang kemudian akan dilakukan 

verifikasi. 

2. Peta blok manual dan/atau digital. 

3. Peta kelurahan/desa manual dan atau digital. 
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5.6 Melakukan Verifikasi Administratif dan atau Substantif 

Tujuan 
Mendapatkan hasil pendataan lapangan yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Input Hasil pendataan lapangan. 

Prosedur 

1. Melakukan verifikasi kelengkapan data hasil pendataan 

lapangan seperti data SPOP dan LSPOP yang terdapat di 

aplikasi pendataan, bukti-bukti terlampir, disertai dengan tanda 

tangan digital yang diberikan oleh para pihak yang 

bersangkutan (subjek pajak, RT/RW, dan lain-lain). 

2. Melakukan evaluasi hasil verifikasi, dimana apabila ditemukan 

pengisian/penggambaran tersebut belum memenuhi syarat, 

maka data masukan tersebut harus dikembalikan kepada petugas 

yang bersangkutan. 

Output 

Hasil pendataan yang lulus verifikasi akan digunakan untuk proses 

analisis potensi dan penetapan pajak, selanjutnya data yang tidak 

lulus akan dikembalikan kepada petugas lapangan untuk dilakukan 

peninjauan lapangan kembali. 

5.7 Membuat Laporan dan Dokumentasi 

Tujuan 

Mendapatkan dokumen lengkap mengenai hasil kegiatan kadaster 

fiskal sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan kepada 

pemberi kegiatan dan sebagai pertimbangan untuk analisis dan 

pengambilan keputusan pada kegiatan selanjutnya. 

Input 
1. Hasil pemetaan. 

2. Hasil pendataan yang sudah dilakukan kontrol kualitas. 

Prosedur 

Membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan kadaster 

fiskal. 

1. Laporan bulanan merupakan laporan yang berisi progres 

kegiatan kadaster fiskal yang sedang berjalan.  

2. Laporan akhir merupakan dokumen yang dibuat saat kegiatan 

fiskal kadaster telah berakhir dengan kerangka sebagai berikut:  
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a. Latar belakang pelaksanaan kegiatan: latar belakang dan 

dasar hukum terkait kadaster fiskal; 

b. Uraian program pekerjaan: uraian dan tujuan program kerja; 

c. Tempat pelaksanaan pekerjaan; 

d. Metode pelaksanaan pekerjaan: persiapan pekerjaan, 

pelaksanaan pekerjaan lapangan dan kantor; 

e. Struktur organisasi dan personel; 

f. Jadwal pelaksanaan kegiatan; 

g. Realisasi pekerjaan setiap bulan; 

h. Evaluasi; dan 

i. Kesimpulan dan saran. 

Output 
Dokumen laporan bulanan dan laporan akhir dalam bentuk digital 

dan cetak sebagai acuan kegiatan selanjutnya. 

5.8 Melakukan Migrasi Hasil Pendataan 

Tujuan 
Mendapatkan basis data objek Pajak Daerah milik pemda yang 

termutakhirkan dari hasil kegiatan kadaster fiskal. 

Input Hasil pendataan yang telah melalui proses verifikasi. 

Prosedur 

1. Melakukan persetujuan mengenai proses migrasi data hasil 

kadaster fiskal yang telah terverifikasi dengan pihak pemda. 

2. Melakukan migrasi (pemindahan) basis data (database) dari 

hasil kegiatan kadaster fiskal ke basis data (database) milik 

pemda apabila sudah terdapat persetujuan badan/dinas yang 

mengelola Pajak Daerah. 

Output Basis data objek Pajak Daerah milik pemda yang termutakhirkan. 

 Setelah melakukan serangkaian pelaksanaan kadaster fiskal, pemda dapat melanjutkan 

untuk melakukan analisis potensi guna mendapatkan gambaran potensi Pajak Daerah setelah 

melakukan pemetaan dan pendataan lapangan sehingga dijadikan dasar penetapan Pajak 

Daerah. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan analisis potensi Pajak Daerah. 
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5.9 Melakukan Analisis Potensi Pajak Daerah 

Tujuan 

Mendapatkan gambaran potensi Pajak Daerah setelah melakukan 

pemetaan dan pendataan lapangan sehingga dijadikan sebagai dasar 

penetapan. 

Input 
1. Hasil pemetaan. 

2. Hasil pendataan yang telah melalui proses kontrol kualitas. 

Prosedur 

1. Melakukan perbandingan jumlah persil hasil pemetaan dan 

jumlah SPPT di daerah tersebut untuk menghitung potensi 

penerimaan Pajak Daerah. Merujuk pada Gambar 13 yang 

menunjukkan gambar peta sebelum dilakukan kegiatan 

pemetaan dan Gambar 14 yang menunjukkan gambar peta 

setelah dilakukan kegiatan pemetaan. 

2. Melakukan analisis potensi dari hasil pendataan dengan 

memperhatikan faktor-faktor berikut: 

a. Untuk NJOP Bumi:  

Letak, pemanfaatan, peruntukan, kondisi lingkungan 

b. Untuk NJOP Bangunan:  

Bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak dan 

kondisi lingkungan. 

Output 
Hasil analisis potensi yang digunakan pemda sebagai salah satu 

dasar referensi perencanaan penerimaan Pajak Daerah. 

 

 

Gambar 13 - Peta Sebelum Pemetaan (Skala 1:50.000) 
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Gambar 14 - Peta Setelah Pemetaan (Skala 1:50.000) 

 

 

Tabel 10 - Perbandingan Jumlah Bidang Tanah 

 

 

Tabel 11 - Contoh Analisis Hasil Pendataan 

No Objek Pajak Data Awal Jumlah Capaian Potensi OP Tambahan

1 PBB 16.782 11.000 -

2 Hotel 0 15 -

3 Restoran 0 131 -

4 Hiburan 0 14 -

5 Reklame 0 335 -

6 Air Tanah 0 4 -

7 Parkir 0 0 -

16.782 11.499 -Total  

 

Potensi Objek Pajak tambahan pada Tabel 12 tidak dapat didefinisikan secara 

langsung menjadi ”selisih antara jumlah capaian dan data awal” karena dari beberapa data 
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awal yang diberikan, biasanya belum terindikasi kategori dari Objek Pajak yang ditemukan 

(dengan alasan kerahasiaan data Wajib Pajak), sehingga pada saat dilakukan pendataan ke 

lapangan baru ditemukan kategori atau jenis pajak dari Objek Pajak tersebut (hotel, restoran, 

dan lain-lain). Oleh karena itu seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11 keseluruhan Objek 

Pajak di data awal dikategorikan sebagai Objek Pajak untuk PBB-P2. Pada dasarnya, data 

awal yang diberikan ke pendata tidak rinci secara detail sehingga pendata hanya berlandaskan 

data besarnya dan tidak dapat mengelompokkan berdasarkan jenis pajaknya.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Contoh Formulir SPOP  

 Logo 

Pemda/ 

Kantor 

KOP PEMERINTAH/ BADAN/DINAS 
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Lampiran 2. Contoh Aplikasi Pendataan 

Aplikasi Mobile  

 

Pemilihan Kelurahan/Desa/Sejenisnya dan Blok 

 

Pemilihan Bidang Tanah yang ingin dilakukan Pendataan 
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Formulir pada Aplikasi Pendataan 
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Aplikasi Web 
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Lampiran 3. Contoh SPOPD Pajak Hiburan 

 

KOP PEMERINTAH DAERAH 
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(Kabupaten/Kota)…………………… 



Manual Kadaster Fiskal Terintegrasi  5-57 

Lampiran 4. Contoh SPOPD Pajak Restoran 

 

KOP PEMERINTAH DAERAH 
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(Kabupaten/Kota)…………………… 
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Lampiran 5. Contoh SPOPD Pajak Hotel 

 

KOP  PEMERINTAH DAERAH 
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(Kabupaten/Kota)…………………… 
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Lampiran 6. Contoh SPOPD Pajak Reklame 

 
 

KOP PEMERINTAH DAERAH 
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(Kabupaten/Kota)…………………… 
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Lampiran 7. Contoh SPOPD Pajak Parkir 

 

KOP  PEMERINTAH DAERAH 
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(Kabupaten/Kota)…………………… 


