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Langkah – langkah Input Data PBB  

 Login menggunakan username dan password yang sudah diberikan (sesuai database). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Setelah login akan muncul tampilan atau modul PBB – Loket pada menu Penerimaan 

Laporan 

 

 

 

 

 Untuk menginput data PBB-P2 maka klik Tambah pada menu Penerimaan Laporan 

(Pembuatan NOP Baru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masuk pada Form Penerimaan Berkas Pelayanan PBB-P2  

a. Sebelumnya Wajib Pajak akan diberikan SPOP, LSPOP, dan Surat Permohonan untuk 

diinputkan pada sistem. 



E-Loket : Panduan Input Data PBB dan Verifikasi Data PBB 
 

b. Apabila sudah menerima SPOP, LSPOP, dan Surat Permohonan yang telah diisi Wajib 

Pajak, maka masuk Form Penerimaan Berkas Pelayanan PBB-P2 dan jenis berkas 

yang di pilih yaitu OP Baru. 

c. Data Objek Pajak harus sesuai dengan alamat serta Kecamatan/Kelurahan yang ada di 

Kabupaten/Kota. 

d. Data Wajib Pajak bisa di luar daerah kabupaten/ kota serta di luar Provinsi tersebut. 

e. Kolom Nama Pemohon supaya diisi sesuai yang mengajukan (yang menginput) /yang 

bisa dihubungi. 

f. Kolom latitude dan longitude supaya diisi sesuai dengan letak Objek Pajak yang benar 

dengan klik button Cari Latitude & Longitude. Lalu klik Pencarian Lokasi dengan 

menyesuaikan Kecamatan dan Kelurahan Objek Pajak tersebut. 

g. Upload dan Ceklist lampiran yang ada (berkas yang diberikan Wajib Pajak sifatnya 

optional) 

h. Setelah selesai mengisi form, lanjutkan klik Simpan untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya. 

i. Kolom Keterangan untuk memberikan informasi tambahan atas berkas/dokumen yang 

akan diajukan. 
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2. Data Objek Pajak yang di simpan tadi akan muncul di tabel Penerimaan Laporan lalu 

ceklist data yang akan diproses  

a. Setelah diceklist, pilih menu Cetak untuk mendapatkan form tanda terima. 

 
 

Output dari Cetak OP Baru (yang atas untuk Wajib Pajak dan yang bawah untuk Arsip) 

 
b. Sebelum dikirim harus di tinjau lapang terlebih dahulu. Setelah itu bisa diproses ke tahap 

selanjutnya. 

c. Ketika berkas sudah terkirim pada proses selanjutnya, posisi berkas tersebut berpindah 

ke tab Dalam Proses (Modul PBB-Loket). Apabila berkas sudah selesai maka berkas 

berpindah pada tab Selesai (Modul PBB-Loket). Tetapi sementara waktu untuk 

mengetahui proses pengajuan dapat melalui Modul PBB-Monitoring Pelayanan pada 

tab Monitoring dan Tracking Loket. 

d. Hasil dari pengajuan dapat dilihat melalui Modul Monitoring Wilayah pada tab Rekap 

Pelayanan. 

 

 Untuk menginput data PBB-P2 maka klik Tambah pada menu Penerimaan Laporan di 

modul PBB-Loket (Pemecahan) 
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1. Masuk pada Form Penerimaan Berkas Pelayanan PBB-P2  

a. Pilih jenis berkas yang di pilih yaitu Pemecahan. 

b. Masukkan NOP yang akan melakukan pemecahan di kolom NOP lalu klik Cek.  Dan 

harus klik Lihat Tagihan, kalau belum lunas tidak bisa dilanjutkan penginputannya.  

c. Setelah diklik Cek, maka data Objek Pajak dan Wajib Pajak akan terisi oleh sistem. 

d. Kolom Nama Pemohon supaya diisi sesuai yang mengajukan (yang menginput) /yang 

bisa dihubungi. 

e. Kolom latitude dan longitude supaya diisi sesuai dengan letak Objek Pajak yang benar 

dengan klik button Cari Latitude & Longitude. Lalu klik Pencarian Lokasi dengan 

menyesuaikan Kecamatan dan Kelurahan Objek Pajak tersebut. 

f. Ceklist lampiran yang ada (berkas yang diberikan Wajib Pajak bersifat optional). 

g. Setelah selesai mengisi form, lanjutkan klik Simpan untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya. 

h. Kolom Keterangan untuk memberikan informasi tambahan atas berkas/dokumen yang 

akan diajukan. (Contoh : NOP tersebut pecah 5+1 Induk atau pecah 5 induk habis) 
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2. Data Objek Pajak yang di simpan tadi akan muncul di tabel Penerimaan Laporan lalu 

ceklist data yang akan diproses  

a. Setelah diceklist, pilih menu Cetak untuk mendapatkan form tanda terima. 

 
 

Output dari Cetak Pemecahan (yang atas untuk Wajib Pajak dan yang bawah untuk Arsip) 

 



E-Loket : Panduan Input Data PBB dan Verifikasi Data PBB 
 

b. Ketika berkas sudah terkirim pada proses selanjutnya, posisi berkas tersebut berpindah 

ke tab Dalam Proses (Modul PBB-Loket). Apabila berkas sudah selesai maka berkas 

berpindah pada tab Selesai (Modul PBB-Loket). Tetapi sementara waktu untuk 

mengetahui proses pengajuan dapat melalui Modul PBB-Monitoring Pelayanan pada 

tab Monitoring dan Tracking Loket. 

c. Hasil dari pengajuan dapat dilihat melalui Modul Monitoring Wilayah pada tab Rekap 

Pelayanan. 

 

 Untuk menginput data PBB-P2 maka klik Tambah pada menu Penerimaan Laporan 

(Penggabungan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masuk pada Form Penerimaan Berkas Pelayanan PBB-P2  

a. Pilih jenis berkas yang di pilih yaitu Penggabungan. 

b. Masukkan NOP yang akan melakukan penggabungan di kolom NOP lalu klik Cek.  Dan 

harus klik Lihat Tagihan, kalau belum lunas tidak bisa dilanjutkan pelayanannya.  

c. Setelah diklik Cek, maka data Objek Pajak dan Wajib Pajak akan terisi oleh sistem. 

d. Kolom Nama Pemohon supaya diisi sesuai yang mengajukan (yang menginput) /yang 

bisa dihubungi. 

e. Kolom latitude dan longitude supaya diisi sesuai dengan letak Objek Pajak yang benar 

dengan klik button Cari Latitude & Longitude. Lalu klik Pencarian Lokasi dengan 

menyesuaikan Kecamatan dan Kelurahan Objek Pajak tersebut. 

f. Ceklist lampiran yang ada (berkas yang diberikan Wajib Pajak bersifat optional). 

g. Setelah selesai mengisi form, lanjutkan klik Simpan untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya.  

h. Kolom Keterangan untuk memberikan informasi tambahan atas berkas/dokumen yang 

akan diajukan.  
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2. Data Objek Pajak yang di simpan tadi akan muncul di tabel Penerimaan Laporan lalu 

ceklist data yang akan diproses  

a. Setelah diceklist, pilih menu Cetak untuk mendapatkan form tanda terima. 
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Output dari Cetak Penggabungan (yang atas untuk Wajib Pajak dan yang bawah untuk 

Arsip) 

 
b. Ketika berkas sudah terkirim pada proses selanjutnya, posisi berkas tersebut berpindah 

ke tab Dalam Proses (Modul PBB-Loket). Apabila berkas sudah selesai maka berkas 

berpindah pada tab Selesai (Modul PBB-Loket). Tetapi sementara waktu untuk 

mengetahui proses pengajuan dapat melalui Modul PBB-Monitoring Pelayanan pada 

tab Monitoring dan Tracking Loket. 

c. Hasil dari pengajuan dapat dilihat melalui Modul Monitoring Wilayah pada tab Rekap 

Pelayanan. 
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 Untuk menginput data PBB-P2 maka klik Tambah pada menu Penerimaan Laporan 

(Mutasi) 

  

 

 

 

 

 

1. Masuk pada Form Penerimaan Berkas Pelayanan PBB-P2  

a. Pilih jenis berkas yang di pilih yaitu Mutasi. 

b. Masukkan NOP yang akan melakukan penggabungan di kolom NOP lalu klik Cek.  Dan 

harus klik Lihat Tagihan, kalau belum lunas tidak bisa dilanjutkan pelayanannya.  

c. Setelah diklik Cek, maka data Objek Pajak dan Wajib Pajak akan terisi oleh sistem. 

d. Kolom Nama Pemohon supaya diisi sesuai yang mengajukan (yang menginput) /yang 

bisa dihubungi. 

e. Kolom latitude dan longitude supaya diisi sesuai dengan letak Objek Pajak yang benar 

dengan klik button Cari Latitude & Longitude. Lalu klik Pencarian Lokasi dengan 

menyesuaikan Kecamatan dan Kelurahan Objek Pajak tersebut. 

f. Ceklist lampiran yang ada (berkas yang diberikan Wajib Pajak bersifat optional). 

g. Setelah selesai mengisi form, lanjutkan klik Simpan untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya.  

h. Kolom Keterangan untuk memberikan informasi tambahan atas berkas/dokumen yang 

akan diajukan. 
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2. Data Objek Pajak yang di simpan tadi akan muncul di tabel Penerimaan Laporan lalu 

ceklist data yang akan diproses  

a. Setelah diceklist, pilih menu Cetak untuk mendapatkan form tanda terima. 

ccv 

ccv 



E-Loket : Panduan Input Data PBB dan Verifikasi Data PBB 
 

 
 

Output dari Cetak Mutasi (yang atas untuk Wajib Pajak dan yang bawah untuk Arsip) 

    
b. Ketika berkas sudah terkirim pada proses selanjutnya, posisi berkas tersebut berpindah 

ke tab Dalam Proses (Modul PBB-Loket). Apabila berkas sudah selesai maka berkas 

berpindah pada tab Selesai (Modul PBB-Loket). Tetapi sementara waktu untuk 

mengetahui proses pengajuan dapat melalui Modul PBB-Monitoring Pelayanan pada 

tab Monitoring dan Tracking Loket. 

c. Hasil dari pengajuan dapat dilihat melalui Modul Monitoring Wilayah pada tab Rekap 

Pelayanan. 

 

 Untuk menginput data PBB-P2 maka klik Tambah pada menu Penerimaan Laporan 

(Perubahan Data) 
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1. Masuk pada Form Penerimaan Berkas Pelayanan PBB-P2  

a. Pilih jenis berkas yang di pilih yaitu Perubahan Data. 

b. Masukkan NOP yang akan melakukan pemecahan di kolom NOP lalu klik Cek.  Dan 

harus klik Lihat Tagihan, kalau belum lunas tidak bisa dilanjutkan penginputannya.  

c. Setelah diklik Cek, maka data Objek Pajak dan Wajib Pajak akan terisi oleh sistem. 

d. Kolom Nama Pemohon supaya diisi sesuai yang mengajukan (yang menginput) /yang 

bisa dihubungi. 

e. Kolom latitude dan longitude supaya diisi sesuai dengan letak Objek Pajak yang benar 

dengan klik button Cari Latitude & Longitude. Lalu klik Pencarian Lokasi dengan 

menyesuaikan Kecamatan dan Kelurahan Objek Pajak tersebut. 

f. Ceklist lampiran yang ada (berkas yang diberikan Wajib Pajak bersifat optional). 

g. Setelah selesai mengisi form, lanjutkan klik Simpan untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya.  

i. Kolom Keterangan untuk memberikan informasi tambahan atas berkas/dokumen yang 

akan diajukan. 
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2. Data Objek Pajak yang di simpan tadi akan muncul di tabel Penerimaan Laporan lalu 

ceklist data yang akan diproses   

 
 

 

Output dari Cetak Perubahan Data (yang atas untuk Wajib Pajak dan yang bawah untuk 

Arsip) 
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b. Ketika berkas sudah terkirim pada proses selanjutnya, posisi berkas tersebut berpindah 

ke tab Dalam Proses (Modul PBB-Loket). Apabila berkas sudah selesai maka berkas 

berpindah pada tab Selesai (Modul PBB-Loket). Tetapi sementara waktu untuk 

mengetahui proses pengajuan dapat melalui Modul PBB-Monitoring Pelayanan pada 

tab Monitoring dan Tracking Loket. 

c. Hasil dari pengajuan dapat dilihat melalui Modul Monitoring Wilayah pada tab Rekap 

Pelayanan. 

 


