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TENT ANG 

NOMOR OBJ EK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PER KOT AAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data 
Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan pelayanan kepada 
wajib pajak dengan mengatur pemberian Nomor Objek Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, maka perlu mengatur pemberian Nomor Obyek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan (NOP PBB Perkotaan) yang diatur 
dengan Peraturan Walikota Mojokerto 

1. Undang-undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan undang- 
undang nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
3209); 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 421, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang 
Perubahan kedua Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686); 
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5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 



Menetapkan 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen is 
Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
atau dibayar sendiri aleh Wajib Pajak; 

18. Keputusan Presiden Namor 21 Tahun 1991 tentang Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 13 Tahun 2006 
tentang Ped am an Pengelolaan Keuangan Dae rah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Namor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 13 Tahun 2006 
tentang Pedaman Pengelalaan Keuangan Daerah ; 

20. Peraturan Daerah Kata Majokerta Nemer 12 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah. 

21. Peraturan Walikata Majakerta Namor 49 tahun 2012 tentang 
Tata Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkataan. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG NOMOR 
OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

BAB 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Kata adalah Kata Majakerta ; 

b. Walikata adalah Walikata ; 

c. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Majakerta ; 

d. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kata Majakerta ; 
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e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kata Mojokerto ; 

f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; 

g. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak 
atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

i. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan 
NOP adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB 
Perkotaan) yang diberikan oleh Dinas pada saat dilakukan pendaftaran dan I atau 
pendataan objek pajak PBB dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta 
sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya 

J. Pendaftaran objek pajak adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek 
pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

k. Pendataan objek pajak adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek dan subjek pajak PBB. 

I. Basis data adalah kumpulan informasi objek dan subjek pajak PBB dalam suatu 
wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media 
penyimpanan data. 

m. Sistem Manajemen lnformasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem yang 
terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek PBB dengan bantuan 
komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan 
penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, 
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran dokumen perpajakan), 
pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai dengan pelayanan 
perpajakan kepada wajib pajak. 

n. Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi 
dan tubuh bumi yang ada di dalamnya, sedangkan permukaan bumi meliputi 
tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. 

o. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau 
tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan 

p. Kade wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi 
pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan 
mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan sampai 
dengan tingkat kelurahan/desa. 
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q. Objek pajak bersama merupakan satu kesatuan objek pajak yang dimiliki, 
dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh lebih dari satu subjek pajak, dan terdapat 
bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh masing- 
masing subjek pajak serta terdapat bagian objek pajak yang dimiliki, 
dimanfaatkan dan atau dikuasai secara bersama. 

r. Objek pajak PB B perkotaan adalah objek pajak yang meliputi kawasan 
pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus 
perkotaan. 

BAB II 

STRUKTUR NOP 

Pasal 2 

(1) NOP PBB mempunyai sifat : 

a. unik, yaitu setiap objek pajak PBB Perkotaan diberikan satu NOP dan 
berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB Perkotaan 
lainnya; 

b. tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB Perkotaan 
tidak berubah dalam jangka waktu lama; dan 

c. standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara 
nasional. 

(2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi ; 

b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota ; 

c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan ; 

d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan; 

e. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok ; 

f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek 
pajak; 

g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus. 

BAB Ill 

KONSEP BLOK 

Pasal 3 

(1) Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak PBB yang 
dibatasi oleh batas alam dan/ atau buatan manusia yang bersifat permanen/ 
tetap, seperti jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan 
kampung/desa, jalan setapak/lorong/gang, rel kereta api, sungai, saluran irigasi, 
saluran buangan air hujan (drainage), kanal dalam satu wilayah administrasi 
pemerintahan kelurahan/desa. 
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(2) Sebagai identitas objek pajak PBB, NOP harus dapat menunjukkan letak relatif 
objek pajak di lapangan. Satu wilayah kelurahan/desa dianggap terlalu luas 
untuk dapat menunjukkan letak relatif objek pajak dengan mudah. 
Untuk itu, satu wilayah kelurahan/desa dibagi menjadi blok-blok 
yang merupakan satuan wilayah yang lebih kecil dan pembentukan blok 
mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. Batas blok merupakan batas alam atau buatan manusia yang tidak berubah 
dalam kurun waktu yang lama seperti jalan, sungai, saluran irigasi, 
saluran buangan air hujan (drainage), kanal. 

b. Batas blok tidak melampaui batas wilayah administrasi kelurahan/desa. 
Batas wilayah RT/RW tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas blok. 

c. Satu blok dirancang untuk dapat menampung 200 bidang objek pajak atau 
dengan luasan sekitar 10 hektar untuk perkotaan. Apabila kondisi setempat 
tidak memungkinkan untuk menerapkan pembatasan tersebut dalam hal 
jumlah objek pajak dan luas tanah, maka dibawah atau di atas angka 
tersebut tetap diperbolehkan 

d. Batas blok tidak boleh diubah kecuali dalam hal yang luar biasa, 
misalnya perubahan wilayah administrasi pemerintahan termasuk perubahan 
penggunaan tanah. 

e. Contoh Gambar blok : 

001 

.. 
007 - ' 

008 

009 

0·1 ·1 
0·12 

u 

010 
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BAB IV 

PENENTUAN PEMBERIAN DAN PENGHAPUSAN NOP 

Bagian Pertama 

Penulisan NOP PBB 

Pasal 4 

(1) Penulisan NOP PBB untuk kata Majakerta, nornor urut digit 1 (satu) sampai 
dengan 10 (sepuluh) ditulis sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan 
Walikata ini ; 

(2) Kade kelurahan disediakan tiga digit yaitu digit ke-8 sampai dengan digit ke- 
10. Pemberian kade kelurahan dilakukan secara berurutan mulai dari kade 001 
dan seterusnya sesuai jumlah kelurahan dalam satu kecamatan. Kade wilayah 
kelurahan meliputi kade wilayah kecamatan dan kade kelurahan ; 

(3) Kade blak disediakan tiga digit yaitu digit ke-11 sampai dengan digit ke-13. 
Pemberian kade nornor urut blak dilakukan secara berurutan mulai dari kade 
001 dan seterusnya sesuai jumlah blak dalam satu kelurahan/desa. Kade 
nornor urut blak diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan 
kemudian kembali ke kiri dan seterusnya, sebagaimana gambar berikut : 

--- 
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- ·. 
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(4) Dari 18 digit NOP, kode nomor urut objek pajak disediakan empat digit 
yaitu digit ke-14 sampai dengan digit ke-17. Pemberian kode nomor urut 
dilakukan secara berurutan mulai dari kode 0001 dan seterusnya sesuai 
dengan jumlah objek pajak dalam satu blok. Kode nomor urut objek pajak 
diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan kemudian kembali 
ke kiri dan seterusnya, sebagaimana gambar: 

>-� 
. .--- 

- - -· . ..,.- 
-i- 

....... 

' . • 

' I / ...... 
.,., .. '\,..._, - I ' r r' ·-- ·- .. -{ ;- ) / ·, 

I � 

\1 I 
�/ ' .- • I / [ _ _.., I .. - r / 

1' I 
{ 

\ ..._ 

f 
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\ . 

I \ / 

.,/ 
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' .• ,r 

u 
/ 

.-- -- .. l 
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(5) Ciri khusus pada pemberian NOP terletak pada pemberian kode tanda khusus, 
yaitu pad a digit ke-18 struktrur NOP. NOP objek pajak bersama terdiri dari : 

a. NOP bersama yang diberikan atas bagian bidang objek pajak yang dimiliki, 
dimanfaatkan dan atau dikuasai secara bersama oleh subjek pajak secara 
keseluruhan, diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOP dengan 
angka 8 atau 9 ; 

b. NOP untuk masing-masing bidang objek pajak yang merupakan anggota 
dari pajak bersama yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh 
masing-masing subjek pajak diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur 
NOP dengan angka O atau 7. 

Bagian Kedua 

Pemberian NOP dalam Hal terjadi Mutasi Subyek Pajak 

Pasal 5 

(1) Mutasi subjek pajak adalah beralihnya subjek pajak atas suatu objek pajak 
kepada satu atau lebih subjek pajak lainnya. 

(2) Mutasi Seluruh Obyek Pajak Kepada Satu Obyek Pajak, NOP untuk objek pajak 
apabila terjadi mutasi seluruh objek pajak kepada satu subjek pajak adalah 
tetap atau tidak berubah. 

(3) Pemberian NOP apabila terjadi mutasi seluruh objek pajak kepada beberapa 
subjek pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. NOP asal diberikan untuk satu objek pajak; 

b. NOP untuk bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek pajak 
lainnya diberikan NOP baru dengan menggunakan kode nomor urut objek 
pajak setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam blok letak objek 
pajak. 

(4) Pemberian NOP apabila terjadi mutasi sebagian objek pajak kepada satu 
atau beberapa subjek pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagian bidang objek pajak yang tidak dimutasikan menggunakan NOP asal ; 

b. Bidang objek pajak yang dimutasikan diberikan NOP dengan kode nomor 
urut objek pajak setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam blok 
letak objek pajak ; 

c. Dalam hal satu bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek 
pajak lainnya (misalnya subjek pajak A), berbatasan dengan bidang 
objek pajak lainnya yang telah memiliki NOP atas subjek pajak yang 
sama (subjek pajak A) dan dijadikan satu, NOP atas objek pajak tersebut 
mengikuti NOP bidang objek pajak atas nama subjek pajak A; 
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d. Dalam hal satu bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek 
pajak lainnya misalnya subjek pajak A), berbatasan dengan bidang 
objek pajak lainnya yang telah memiliki NOP atas nama subjek pajak 
yang sama (subjek pajak A) dan tidak digabung diberikan NOP mengikuti 
ketentuan pada huruf b. 

Bagian Ketiga 

PENGHAPUSAN NOP 

Pasal6 

(1) NOP adalah nomor identitas yang melekat pada objek pajak, oleh karena itu 
penghapusan NOP dapat dilakukan apabila objek pajak mengalami kondisi 
karena hal-hal sebagai berikut : 

a. Faktor alam, antara lain, erosi, luapan lumpur, yaitu Penghapusan NOP 
dilakukan terhadap objek pajak karena terjadinya bencana akibat faktor 
alam yang menyebabkan kondisi objek pajak di lapangan sudah tidak 
dapat diidentifikasi batas-batasnya. 

b. Penggabungan dua atau lebih objek pajak yang terletak berbatasan dengan 
subjek pajak yang sama, yaitu penghapusan NOP terjadi karena adanya 
penggabungan dua atau lebih objek pajak dengan subjek pajak sama yang 
letaknya berbatasan 

c. Perubahan sektor pengenaan PBB, yaitu penghapusan NOP karena adanya 
perpindahan sektor pengenaan PBB terjadi apabila objek pajak berubah 
sektor pengenaannya dan menyebabkan ketentuan pemberian NOP 
untuk objek pajak tidak sesuai dengan ketentuan pemberian NOP di sektor 
yang baru. 

d. Kesalahan pemberian NOP pada objek pajak, sehingga menyebabkan 
satu objek pajak diberikan dua NOP (double NOP). 

(2) NOP yang sudah dihapus tidak dapat diberikan lagi untuk objek pajak lainnya. 

BAB V 

PEMBERIAN NOP DA LAM HAL TERJADI PERUBAHAN WILA YAH 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN BLOK 

Pasal7 

Perubahan kode wilayah administrasi pemerintahan terjadi karena adanya 
pembentukan wilayah administrasi pemerintahan baru yang meliputi pemekaran 
dan/atau penggabungan. 

Bagian Pertama 

Pemberian Kade Kecamatan yang mengalami pemekaran 
wilayah menjadi beberapa kecamatan 
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Pasal 8 

Pemberian Kade Kecamatan yang mengalami Pemekaran Wilayah menjadi beberapa 
Kecamatan ma ka Kade kecamatan untuk kecamatan asal adalah tetap, sedangkan 
kecamatan baru diberikan kade kecamatan dengan ketentuan : 

a. Digit ke-1 dan ke-2 menggunakan kade digit ke-1 dan ke-2 kecamatan asal ; 

b. Digit ke-3 diberikan angka 1 s.d. 9 sesuai dengan jumlah kecamatan 
pemekarannya. 

Bagian Kedua 

Pemberian Kade Kecamatan yang mengalami Pemekaran Wilayah menjadi 
beberapa Kecamatan dan Kecamatan asal namanya berubah 

Pasal9 

Pemberian Kade Kecamatan yang mengalami Pemekaran Wilayah menjadi beberapa 
Kecamatan dan Kecamatan asal namanya berubah, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Kade kecamatan asal tidak digunakan lagi ; 

2. Pemberian kade untuk kecamatan baru, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Digit ke-1 dan ke-2 menggunakan kade digit ke-1 dan ke-2 kecamatan 
asal; dan 

b. Digit ke-3 diberikan angka 1 s.d. 9 sesuai dengan jumlah kecamatan 
pemekarannya. 

Bagian Ketiga 

Pemberian Kade Kecamatan yang mengalami penambahan Wilayah 
dari Wilayah Kecamatan lain dalam satu Wilayah Kata 

Pasal 10 

Pemberian Kade Kecamatan yang mengalami penambahan Wilayah dari 
Wilayah Kecamatan lain dalam satu Wilayah Kata, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 . Kade kecamatan untuk kecamatan yang mendapat penambahan wilayah dan 
kecamatan yang berkurang wilayahnya adalah tetap ; 

2. Kade kecamatan untuk abjek pajak yang terletak di bagian wilayah yang 
mengalami perubahan kecamatan mengikuti kade kecamatan yang baru. 

Bagian Keempat 

Pemberian Kade Kecamatan Baru yang berasal dari dua 
Kecamatan atau lebih dalam satu Wilayah Kata 

Pasal 11 

pembentukan satu atau lebih kecamatan baru yang berasal dari pemekaran dua 
atau lebih kecamatan yang terletak dalam kota, pemberian kade kecamatan 
untuk kecamatan baru mengikuti ketentuan sebagai berikut : 
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a. Digit ke-1 dan ke-2 mengikuti kode digit ke-1 dan ke-2 kecamatan asal yang 
memiliki kode kecamatan terkecil ; 

b. Digit ke-3 diberikan angka 1 s.d. 9 sesuai dengan jumlah kecamatan 
pemekarannya. 

Bagian Kelima 

Pemberian Kade Kecamatan Baru karena Pemekaran Wilayah yang Berasal dari 
Wilayah Kabupaten/Kata Lain 

Pasal 12 

(1) Apabila kecamatan baru berasal dari wilayah kabupaten/kota lain, diberikan kode 
kecamatan setelah kode kecamatan terakhir di kota Mojokerto. 

(2) Apabila kecamatan baru berasal dari gabungan kelurahan/desa di kabupaten/ 
kota asal dan wilayah kabupaten/kota lain, diberikan kode kecamatan 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8. 

Bagian Keenam 

Pemberian Kade Kelurahan yang Mengalami Pemekaran Wilayah Menjadi Beberapa 
Kelurahan dan Kelurahan Asal Masih Memakai Nama yang Tetap 

Pasal 13 

Pemberian kode kelurahan untuk kelurahan/desa asal adalah tetap, sedangkan 
kelurahan/desa yang baru diberikan kode kelurahan/desa setelah kode 
kelurahan/desa terakhir di kecamatan tersebut. 

Bagian Ketujuh 

Pemberian Kade Kelurahan Apabila Satu Kelurahan Dimekarkan Menjadi Dua atau 
Lebih dan Nama Kelurahan Asal Tidak Dipakai Lagi 

Pasal 14 

(1) Kode kelurahan asal tidak digunakan lagi ; 

(2) Kode kelurahan hasil pemekaran, diberikan kode kelurahan setelah kode 
terakhir kelurahan di kecamatan yang bersangkutan 

Bagian Kedelapan 

Pemberian Kade Kelurahan Apabila Dua Kelurahan Digabung Menjadi Satu Kelurahan dan 
Menggunakan Nama dari Salah Satu Kelurahan yang Digabung 

Pasal 15 

Kode kelurahan hasil penggabungan menggunakan kode kelurahan asal yang 
namanya masih dipakai 
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Bagian Kesembilan 

Pemberian Kade Kelurahan Apabila Dua Kelurahan atau Lebih 
Dalam Satu Kecamatan Digabung Menjadi Satu Kelurahan, 

Namun Tidak Menggunakan Nama dari Salah 
Satu Kelurahan Asal 

Pasal 16 

(1) Kode kelurahan asal tidak digunakan lagi ; 

(2) Kode kelurahan hasil penggabungan diberikan kode setelah kode kelurahan 
terakhir di kecamatan yang bersangkutan. 

Bagian Kesepuluh 

Pemberian Kade Kelurahan Apabila Sebuah Kecamatan Dimekarkan Menjadi 
Dua atau Lebih Tanpa Tambahan Kelurahan dari Kecamatan Lain 

Pasal 17 

(1) Kode kelurahan yang merupakan wilayah kecamatan asal adalah tetap 
walaupun kodenya tidak berurutan. 

(2) Kode kelurahan yang merupakan wilayah kecamatan baru diberikan kode 
sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat 2 (dua). 

Bagian Kesebelas 

Pemberian Kade Kelurahan Baru yang Berasal dari Dua 
Kelurahan atau Lebih dalam Satu Wilayah Kecamatan 

Pasal 18 

Kelurahan baru diberikan kode berikutnya setelah kode kelurahan terakhir pada 
kecamatan yang bersangkutan 

Bagian Kedua Belas 

Perubahan Blok Karena Terjadi Penambahan Luas Wilayah Kelurahan 

Pasal 19 

(1) Penambahan blok baru yang berasal dari wilayah kelurahan lain, maka Blok baru 
diberikan kode setelah kode blok terakhir dalam wilayah kelurahan yang 
bersangkutan ; 

(2) Penambahan bidang objek pajak yang berasal dari wilayah kelurahan lain ke 
dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan, maka Bidang-bidang objek pajak 
tersebut diberikan kode blok baru setelah kode blok terakhir dalam wilayah 
kelurahan yang bersangkutan. 
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BAB VI 

PENGGUNAAN NOP DALAM ADMINISTRASI PBB PERKOTAAN 

Pasal20 

Penggunaan NOP dalam Administrasi PBB Perkotaan, meliputi : 

1. NOP melekat dalam setiap produk dokumen perpajakan yang terkait dengan 
data objek pajak. Selain itu, NOP digunakan sebagai identitas kunci 
(primary key) dalam sistem informasi pengelolaan basis data Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan ; 

2. NOP diberikan oleh Dinas terhadap seluruh objek pajak pada saat kegiataan 
pendaftaran dan pendataan objek pajak, maka NOP diberikan pada setiap 
objek pajak meskipun objek pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan; 

3. Untuk pendaftaran objek pajak, diberikan NOP dimulai dari kode nomor 
urut objek pajak setelah nomor urut terakhir yang ada pada blok bersangkutan 
sesuai wilayah kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi letak objek pajak ; 

4. Untuk Pendataan NOP diberikan atas bidang objek pajak pada saat dilakukan 
pembuatan sket letak relatif objek pajak, identifikasi batas-batas objek 
pajak, verifikasi batas-batas bidang untuk mengetahui subjek pajak dari 
bidang objek pajak yang telah tercantum dalam peta, dan pengukuran bidang 
objek pajak, sesuai dengan blok bersangkutan di wilayah kelurahan, kecamatan, 
kota, dan provinsi letak objek pajak tersebut ; 

5. Dalam rangka memudahkan administrasi objek dan subjek PBB, 
pencantuman NOP dilakukan pada setiap dokumen perpajakan sebagai berikut : 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

c. Peta Blok PBB 

d. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) 

e. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 

f. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (OHKP) 

g. Daftar Hasil Rekaman (OHR) 

h. Surat Keterangan NJOP 

1. Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) 

j. Laporan Penilaian Individual Objek Pajak 

k. Dokumen perpajakan lainnya 

6. Dalam hal untuk memudahkan pendaftaran dan pendataan obyek pajak, dapat 
ditempel stiker dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Stiker ditempelkan untuk satu obyek pajak PBB perkotaan ; 
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b. Untuk obyek berupa tanah kosong tidak perlu memakai stiker; 

c. Stiker dibuat dari bahan tahan air, berwarna dasar putih, tulisan dan logo 
warna hitam, ukuran : 10 x 6 cm dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II Peraturan Walikota ini. 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal20 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini . 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 13 Nopember 2012 

Vl}AUKOTA IMOJIOKEiRTO 

ttd 

.ABDUIL GANI SOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanqqal 13 Nopernber 2012 
SEl<RETARIS DAERA l<OTA rv10JOl<ERTO 

ttd 

Ir. SU YffNO. f'vl. Si 
Pembina Ut ma 1rv1ady 

NIIP 580 0 . 98503 03· 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 49a 

SarHnan sesual dengan asllnya 
KEPALA BAGI.AN HUKUM, 

ttd 

PUDJIHAROJON06SH 
NIP·. 196007.29 198503 1 007 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 49a TAHUN 2012 

TANGGAL : 13 UOPEMBER 2012 

PENULISAN NOP PBB 

NO KECAMATAN KELURAHAN KODE 
f-- 

PROPINSI KOTA KECAMATAN KELURAHAN ,- -- - 
1. Prajurit Kulon a. Surodinawan 35 76 010 001 

b. Kranggan 35 76 010 002 ----- 
C. Miji 35 76 010 003 
d. Prajurit Kulon 35 76 010 004 -- - 
e. Blooto 35 76 010 005 
f. Mentikan 35 76 010 006 - - 
g. Kauman 35 76 010 007 -- 
h. Pulorejo 35 76 010 008 

·- - 

2. Magersa_ri a. Meri 35 76 020 001 -- --- ---- 
b. Gununggedangan 35 76 020 002 -- -- 
c. Kedundung 35 76 020 003 - 
d. Ba long sari 35 76 020 004 

·- 
e. Jagalan 35 76 020 005 

- 
f. Senta nan 35 76 020 006 

,- ------ 
g. Purwotengah 35 76 020 007 -- 
h. Gedongan 35 76 020 008 
I. Magersari 35 76 020 009 -- - 

J. Wates 35 76 020 010 
- --- - - 

V'1/AIUKOTA MOJ'OKEIRTO 

ttd 

ABDUL GANI SOEHARlONO 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 49a TAHUN 2012 
TANGGAL : 13 NOPEMBER 2012 

CONTOH BENTUK STIKER NOP PBB 

11;1 KECAMATAN ............................................. 

KELURAHAN ........................................... 

�- , 

�� 35.76. . ................ 
DPPKA KOTA MOJOKERTO 

---- 
BLOK 

. ................... . ....................... 


