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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Tujuan Nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan 

batin, meliputi berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

harus dilakukan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan seluruh potensi 

masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan akan berjalan 

lancar jika didukung sumber daya alam dan sumber pendanaan atau keuangan 

yang memadai. 

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan 

diatas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya negara menguasai kekayaan 

alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan rakyat dalam 

berbagai sektor kehidupan antara lain kebutuhan akan papan, sandang, pangan, 

kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sumber keuangan negara berasal dari 

berbagai sektor pendapatan, diantaranya adalah dari pajak, yang merupakan 

kewajiban masyarakat sebagai warga negara guna menunjang pembangunan. 

Kota Batu merupakan sebuah daerah yang sangat berpotenisal untuk 

mengembangkan industri di bidang agrobisnis ataupun destinasi wisata, dengan 

suhu udara yang dingin, sumber mata air yang melimpah dan pemandangan 

alam yang mempesona membuat masyarakat ingin sekali singgah ataupun 

menetap di kota ini. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, seiring 

bertambahnya tingkat kebutuhan akan sandang pangan dan papan 

menyebabkan tingkat mobilisasi masyarakat meningkat begitu juga dengan 

pemerintahannya akan urusan dapur rumah tangganya. Semenjak berlakunya 

otonomi daerah dimana pemerintahan daerah diberi wewenang sendiri untuk 

mengurusi rumah tangganya sendiri dengan pengelolaan sumber daya alam 

ataupun pajak dan retribusinya sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sesuai 

amanat UU 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. 
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Pesatnya perkembangan dalam sistem kemasyarakatan apalagi setelah 

adanya pemisahan antara rumah tangga pribadi, rumah tangga raja dan rumah 

tangga negara atau dengan kata lain sudah mulai terbentuknya negara, upeti 

yang semula hanya untuk kepentingan raja mulai mendapat tempat sebagai 

pendapatan negara. Pajak telah menjadi primadona sebagai sektor yang 

memberikan penerimaan terbesar bagi Negara serta merupakan salah satu 

sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di Negara 

Indonesia. 

Menurut pendapat R. Santoso Brotohadiharjo, Pajak adalah :1 “ pajak 

ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang 

wajib fmembayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Lebih jauh lagi berdasarkan 

peraturan perudang undangan yang di anut di Indonesia, setiap peraliahan hak 

atas tanah baik melalui hibah, waris ataupun jual beli akan dikenakan pungutan 

pajak baik dari penjual ataupun pembeli, penerima ataupun pemberi. Untuk si 

penerima atauapun pembeli akan dikenakan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak 

atas Tnah dan Bangunan) dan si penjual dan pemberi akan dikenakan PPh 

(Pajak Penghasilan). 

Adapun dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah 

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 Pasal 23 A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 

Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam 

pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak 

yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian 

serta perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut 

digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan 

                                                           
 1R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, edisi 4, cetakan 1, Bandung, Rafika 
Aditama, 2003, halaman 2. 
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pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB)2. 

Dasar hukum pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan 

pada tanggal 29 Mei 1997. Dalam memori penjelasan Undang-undang Nomor 

21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) disebutkan, bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, di samping 

memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat 

investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu bagi mereka yang 

memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyetorkan kepada Negara 

melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)3 

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan pada 

tanggal 29 Mei 1997 ditetapkan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 

Januari 1998, akan tetapi pada tanggal 31 Desember 1997 pemberlakuan 

BPHTB yang semula direncanakan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1998 

ditangguhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1997 tentang BPHTB ditangguhkan. 

Kemudian BPHTB baru belaku efektif pada tanggal 1 Juli 1998. 

Adapun tujuan pembentukan Undang-undang tentang BPHTB adalah4 : 

“Perlunya diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan sebagai 

upaya kemandirian bangsa untuk memenuhi pengeluaran pemerintah 

berkaitan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan 

pembangunan”. Perkembangan tersebut sesuai juga dengan perubahan yang 
                                                           
 2 Marihot Pahalamana Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan 

Praktek, Edisi I ,Cetakan. I, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), halaman 6. 
 3Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 4 Marihot Pahalamana Siahaan Op. Cit. halaman 44 
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terjadi dalam kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia, maka pada tahun 

2000, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997. Salah satu hal pokok yang di ubah 

adalah dengan diperluasnya cakupan obyek pajak untuk mengantisipasi 

terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk terminologi 

yang baru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sudah berlaku kurang lebih selama 8 

tahun. telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 

2010, dimana juga telah terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Undang-undang 

mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) berkaitan 

erat dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaannya berhubungan dengan kebijakan 

mengenai struktur pemerintah pusat dan daerah yaitu sekalipun BPHTB di 

kelola oleh pemerintah pusat akan tetapi penerimaan BPHTB sebagian besar 

merupakan pendapatan daerah, namun dengan berlakunya Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)BPHTB menjadi Pajak Daerah. 

Pemungutan BPHTB dapat dilakukan dengan cara self assessment,yaitu 

wajib pajak  diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri sertamembayar 

sendiri pajak yang terutang dengan mengggunakan Surat SetoranBea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) meskipun pada prakteknya, yang 

melakukan perhitungan adalah Notaris selaku PejabatPembuat Akta Tanah 

(PPAT).  Mengenai saat terutang  Pajak yang berupa BPHTB tersebut termuat 

dalam pasal 9 ayat 1 UU  Nomo 20 Tahun tahun 2000 yang selanjutnya disebut 

UU BPHTB menjelaskan bahwa: 
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1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

2. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

3. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

4. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke Kantor Pertanahan;  

5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta;  

7. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;  

8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap;  

9. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 

peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;  

10. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak;  

11. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;  

12. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta;  

13. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

14. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

15. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.  

Timbulnya utang dari wajib pajak BPHTB atas pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan adalah pada saat di buat dan ditanda tanganinya akta 

dihadapan PPAT. Pembayaran dari wajib pajak tidak didasarkan pada surat 

ketetapan pajak akan tetapi timbul dengan sendirinya karena ketetapan 

undang undang. Pelaksanaan BPHTB melibatkan banyak pihak yang terkait 

seperti Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

Bank, Pemerintahan Daerah, termasuk lembaga-lembaga yang ada di 
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bawahnya, selain itu peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan 

BPHTB juga saling terkait antara satu dengan lainnya. 

Oleh karena saling keterkaitan seperti pada penjelasan sebelumnya 

bahwa pembayaran pajak untuk transaksi peralihan hak atas tanah di hitung 

sendiri oleh wajib pajak dan dalam praktiknya perhitungannya di lakukan 

oleh PPAT karena pengetahuan wajib pajak dari cara untuk penghitungannya 

kurang memahami dan kemudian di tulis secara rinci dalam surat setoran 

pajak daerah atau SSPD kepada dinas pendapatan daerah yang mana dalam 

penulisan ini yaitu Dinas pendapatan daerah Kota Batu. Dalam praktiknya di 

lapangan yang di teliti oleh penulis, pada saat penyerahan SSPD kepada 

DISPENDA perhitungan nilai pajak produk PPAT sering berbeda dengan 

penghitungan oleh petugas DISPENDA. 

Sehubungan dengan pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, maka Kota Batu menerbitkan sejumlah peraturan, 

yakni Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolah Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, sebagai pedoman wajib pajak dalam menghitung nilai 

pajak atas transaksi peralihan hak atas tanah. Sebagaimana di atur dalam 

pasal 9 Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolah Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, besarnya Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan ditetapkan Sebesar 5% (Lima Persen), dasar pengenaan BPHTB 

yang dipakai adalah NJOP PBB. 

Pada bagian selanjutnya untuk besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan untuk setiap Kabupaten/Kota denganmemperhatikan 

usulan Pemerintah Daerah. (Pasal 2 (1) PP 113 Tahun 2000). Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, menetapkan 

besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dalam hal 

perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun 

Sederhana. 

b. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal perolehan hak baru 

melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau 

mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk 

memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil. 

c. Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak 

karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadiyang masih 

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau 

sederajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah 

termasuk istri/suami. 

d. Paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam hal 

selain yang disebutkan di atas. 

Dari segi aturan dalam penghitungan pajak BPHTB dalam 

praktiknya PPAT selaku pejabat yang biasa melakukan penghitungan pajak 

sudah melaksanakan aturan yang sudah sesuai dengan prosedur diatas dalam 

pengisian SSPD (surat setoran pajak daerah) kepada DISPENDA terkait 

penghitungan pajak dalam akta PPAT. Lebih jauh lagi sebagaimana telah di 

terbitkannya Surat edaran bersama Menteri Keuangan Menteri dalam Negeri 

dan Kepala badan pertanahan Nasional Nomor SE-12 / MK.07 / 2014. 

NOMOR  593 / 2278 / SJ. NOMOR 4 / SE / V / 2014.Tentang petunjuk 

pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan pendaftaran hak atas Tanah 

atau peralihan hak atas Tanah. Surat edaran ini lahir sebagai pedoman 

pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi daerah yaitu dari segi pemungutannya dan peningkatan 

pelayanan pendaftaran peralihan Hak atas Tanah pada setiap daearah otonom. 

Surat Edaran ini memberi wewenang penuh kepada Direktorat 

jendral Pajak untuk mengontrol proses penarikan pajak. Keterkaitan tersebut 

di penulisan ini yaitu wewenang DISPENDA Kota Batu dalam mengontrol 

pemungutan BPHTB dari segi pembayaran dan proses verivikasi yang sedang 

berlangsung. Verifikasi inilah yang akan menciptakan ketidaksinkronan atas 
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perbedaan penghitungan nilai pajak dari PPAT dan DISPENDA, yang mana 

dalam praktiknya akta produk PPAT sering ditolak oleh DISPENDA atas 

verifikasi dari petugas DISPENDA. Petugas DISPENDA selaku instansi yang 

ditunjuk untuk melakukan verifikasi ini membuat nilai sendiri atas 

perhitungan nilai pajak. 

Menganalogikan dari hasil dari pemunggutan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan ini di kelola 100 % (seratus persen) oleh 

pemerintah daerah Kota Batu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 95 ayat (1) 

yang berbunyi yaitu: “Pajak ditetapkan denga Peraturan Daerah” jo 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah,Bahwa daerah dapat 

menggelola hasil daerah itu sendiri secara mandiri. 

Hal ini lah yang membuat Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 

berlomba-lomba untuk memperoleh pemasukan pajak dari proses penarikan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di karenakan hasil dari BPHTB 

sangatlah besar. Dan penarikan yang di lakukan oleh pihak dinas pendapatan 

daerah itu tidak lah mendasar terhadap Undang-undang nomor 20 tahun 2000, 

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan peraturan daerah kota Batu nomor 

2 tahun 2011. 

Berdasarkan fakta di Kota Batu penarikan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan tidak dengan peraturan daerah Kota daerah kota Batu 

nomor 2 tahun 2011. Contohnya jika ada peralihan hak atas tanah dan 

bangunan itu pihak Dinas Pendapatan Daerah menetapkan BPHTB tidak 

sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Malang 

yaitu sebesar 5 % dari harga transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

BPHTB di hitung dari hasil verifikasi lapangan (Verlap), verlap itu sendiri 

adalah proses pengecakan langsung di lapangan terhadap objek yang di 

lakukan proses dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Alasan 

pengecekan itu oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah karena dinas 

pendapatan daerah kota Batu merasa atau berpendapat bahwa harga transaksi 

atas obyek pajak tersebut terlalu rendah. Padahal SPPT PBB itu di keluarkan 
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oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, ini sangat tidak bisa di 

terima oleh masyarkat, Kenapa pihak Dinas Pendapatan tidak percaya dengan 

produk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. 

Mengenai verifikasi lapangan ini tidak di atur baik dalam, Undang-

undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah dan 

maupun Peraturan daerah kota Batu nomor 2 tahun 2011Tentang Bea 

Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan. Dalam hal verifikasi lapangan pihak 

dinas pendapatan daerah (Dispenda) tidak mendasar atau tidak ada kepastian 

hukum dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Akan 

tetapi melalui di keluarkannya Surat Edaran Bersama MENKEU, 

MENDAGRI dan Kepala badan Pertanahan nasional Nomor SE-12/ MK 

.07/2014. Nomor 593/ 2278/ SJ Nomor 4/SE/ V/ 2014 Tentang petunjuk 

pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan pendaftaran Hak Atas Tanah 

atau pendaftaran peralihan hak atas tanah, perhitungan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan bila Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP) belum di 

ketahui dengan pasti atau NPOP lebih rendah dari nilai jual objek pajak 

(NJOP), maka yang menjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB yang di 

tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar perhitungannya ialah 

hasil verlap itu sendiri. 

Dengan pelakasanaan pemungutan dan penagihan Bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah 

kota Batu terdapat masalah, melihat masalah ini salah satunya mengenai 

verifikasi lapangan (verlap) yang di lakukan oleh dinas pendapat daerah kota 

Batu terhadap objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Verifikasi 

lapangan ini di karenakan pihak dinas pendapat daerah kota Batu tidak 

percaya atas apa yang telah di lakukan oleh wajib pajak dalam perhitungan 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan juga mengikuti pelaksanaan 

surat edaran MENKEU, MENDAGRI dan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional khususnya pada point E angka 55  ,dan juga. di karenakan dinas 

                                                           
5 Penjelasan umum surat edaran bersama Menter dalam negeri, Menteri keuangan dan kepala 
badan pertanahan nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, 593/2278/SJ, 4 /SE/V/2014, point E 
tentang petunjuk pemungutan BPHTB dan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan 
haka atas tanah. 
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pendapatan daerah kota Batu merasa atau berbendapat bahwa harga transaksi 

atas objek pajak tersebut terlalu rendah. 

Perbedaan sering terjadi antara Notaris/PPAT dan Pihak Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Batu terkait dengan penetapan perhitungan Bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, padahal mengenai objek yang akan di 

bayarkan pajak itu sudah jelas-jelas tertera di dalam SPPT PBB dan rumus 

perhitungan BPHTB itu sendiri. 

Dalam praktiknya di lapangan memang benar sudah dilakukan 

verifikasi oleh pegawai yang berwenang dalam hal perpajakan akan tetapi 

mengenai latar belakang kemampuan pegawai tersebut tidak diketahui karena 

dalam melakukan verifikasi petugas tersebut tidak diketahui oleh para pihak 

dalam transaksi peralihan hak atas tanah tersebut. Dari serangkaian 

perhitungan perpajakan di dalam verifikasi petugas pajak sesuai amanat Surat 

edaran 3 Menteri, petugas pajak menggunakan estimasi nilai pasar dimana 

sesuai dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 1997 jo. UU No.20 Tahun 2000 

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual 

beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan6. 

Memang benar adanya norma hukum yang mengatur tentang 

verifikasi dalam pajak BPHTB ataupun PPh dalam transaksi perlalihan hak 

atas tanah seperti sudah di jelaskan dan di tuangkan dalam pasal 101 ayat (4) 

undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, akan tetapi estimasi nilai pasar yang digunakan oleh petugas pajak 

dalam SSPD sering berbeda dengan nilai transaksi sesungguhnya, adanya 

spekulasi dan informasi nilai pasar yang salah bisa menyebabkan kegelisahan 

dalam masyarakat khususnya yang melakukan transaksi jual beli hak atas 

tanah dan terjadi hambatan dan kendala dalam pembayaran BPHTB. 

Karena pemungutan BPHTB melibatkan banyak pihak yang saling 

terkait dan juga peraturan peraturan yang mendukung pelaksanaan BPHTB 

saling terkait maka semua pihak harus saling mendukung satu sama lainnya 

baik dari segi peraturan dan kordinasi administrasinya. Seorang Notaris atau 

PPAT dalam melakukan pekerjaanya tidak biasa lepas dari aturan perpajakan 

                                                           
6 tarif.depkeu.go.id,bphtb, di akses pada tanggal 19 mei 2015 
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utuk itu seorang pejabat harus kompeten Karena langsung berhadapan dengan 

seorang wajib pajak dan memberikan informasi kepada wajib pajak tersebut 

terkait BPHTB. 

Dengan lahirnya Surat edaran bersama Menteri keuangan Menteri 

dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12 / MK.07 

/ 2014. NOMOR  593 / 2278 / SJ. NOMOR 4 / SE / V / 2014. Tentang 

petunjuk pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan pendaftaran hak atas 

Tanah atau peralihan hak atas Tanah Aturan ini tentunya akan berdampak 

secara langsung pada proses perlihan hak atas Tanah khususnya 

pelaksanaanya di Notaris atau PPAT. Dari wawancara berbagai pihak dalam 

peralihan hak atas tanah melalui PPAT surat edaran ini berdampak langsung 

terhadap proses pembuatan akta juala beli khususnya pada saat proses 

pembayaran BPHTB, yang mana terjadi perlambatan atas perhitungan nilai 

BPHTB dalam transaksi sesungguhnya dan hasil verlap dari petugas 

DISPENDA. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul 

“PELAKSANAAN PENETAPAN BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN) DAN PPH (PAJAK PENGHASILAN) 

FINAL DALAM PRAKTEK JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI 

HADAPAN NOTARIS/PPAT. (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Suyati 

Harini SH. Kota Batu) 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan dan PPh  Final dalam praktek jual 

beli hak atas tanah di hadapan PPAT paska dikeluarkannya SEB Menteri 

keuangan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor SE-12 / MK.07 / 2014. Nomor  593 / 2278 / SJ. Nomor 4 / SE / V / 

2014?  

2. Bagaimanakah hambatan dalam penetapan BPHTB dan PPh Final dalam 

prakteknya terkait dengan lahirnya surat edaran tersebut? 
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C. Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan judul penulisan ini yaitu “PELAKSANAAN PENETAPAN 

BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) DAN 

PPH (PAJAK PENGHASILAN) FINAL DALAM PRAKTEK JUAL BELI HAK 

ATAS TANAH DI HADAPAN NOTARIS/PPAT. 

(Studi di Kantor Notaris dan PPAT Suyati Harini SH. Kota Batu)” maka tujuan 

penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur serta syarat dalam melakukan transaksi jual 

beli hak atas tanah di hadapan PPAT sesuai dengan peraturan yang ada 

dan kaitannya dengan dikeluarkannya surat edaran bersama Menteri 

keuangan Menteri dalam Negeri dan Kepala badan pertanahan nasional 

Nomor SE-12 / MK.07 / 2014. NOMOR  593 / 2278 / SJ. NOMOR 4 / SE 

/ V / 2014. Tentang petunjuk pemunutan BPHTB dalam kaitannya dengan 

pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas.. 

2. Untuk mengetahui sistematika pengurusan peralihan hak atas tanah 

melalui jual beli terkait dengan biaya pajak pembelian atau BPHTB (Bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan pajak penghasilan final (PPh) 

dalam akta PPAT terhadap SSPD (surat setoran pajak daerah) pada 

DISPENDA (dinas pendapatan daerah) Kota Batu 

3. Untuk mengetahui hambatan dalam penetapan BPHTB (Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) Final dalam 

prakteknya terkait dengan lahirnya surat edaran tersebut. 

4. Untuk memberikan masukan dan informasi kepada para pihak dalam 

proses pembuatan akta jual beli ataupun proses perlihan hak atas tanah 

melalui jual beli dihadapan PPAT 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka penelitian ini dapat 

memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu, 

khususnya dalam perlindungan hak – hak wajib pajak dalam 

pembayaran pajak BPHTB dan PPh final dalam proses peralihan 

hak atas Tanah dalam proses jual beli. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

pedoman yang lebih baik bagi orang atau badan hokum yang 

terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah khususnya dalam 

pembayaran BPHTB dan PPh final. 

3. Bagi Para Akademisi 

Secara teori hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau 

rujukan untuk penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi penulis dan masyarakat 

umum untuk mengetahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses 

peralihan hak atas tanah melalui  jual beli hak atas tanah pada PPAT, sebagai 

pemahaman lebih lanjut beberapa syarat dan prosedur peralihan hak atas tanah 

sesuai peraturan yang berlaku dan praktik di lembaga dan instansi yang 

terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah. 

F. Metode penelitian 

Untuk mendapatkan penulisan yang ilmiah tak dapat dipungkiri 

harus disertai dengan sumber dan metode penelitian yang pailit, dalam 

penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Perumusan dalam  penulisan masalah ini ialah pendekatan yuridis-

sosiologi. Yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menganalisa tentang sejauh mana sebuah peraturan peundang undangan yang 

sedang berlaku secara efektif. Dalam hal ini pendekatan terebut digunakan 
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untuk menganalisa tentang pelaksanaan penetapan BPHTB dan PPh Final 

dalam praktek jual beli hak atas tanah di hadapan Notaris/PPAT. (Studi di 

Kantor Notaris dan PPAT Suyati Harini  SH. Kota Batu) 

Pada pola pendekatan yuridis empiris ini metode yang digunakan 

iyalah kualitatif, hal ini digunakana untuk menyesuaikan apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda. Dimana dalam penulisan ini norma hukum tentang 

Surat edaran bersama Menteri keuangan Menteri Dalam Negeri dan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12 / MK.07 / 2014. Nomor 593 / 2278 

/ SJ. Nomor 4 / SE / V / 2014 yang pada pointnya mengenai verifikasi 

penetapan SSPD oleh petugas pajak selalu berbeda nilai dengan 

penghitungan oleh wajib pajak. Dalam metode ini menyajikan secara 

langsung hakekat hubungan antara penulis dengan respoden selain itu metode 

ini dapat menyesuaikan diri terhadap pola pola yang dihadapi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah ini, maka metode yang digunakan 

adalah penelitian partisipatif. Metode ini lahir sebagai kritik terhadap 

metode-metode penelitian konvensional, Dua diantara banyak metode 

penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik ini antara lain adalah 

penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains, dan 

penelitian-penelitian etnometodologis7. Metode-metode yang menggunakan 

pendekatan yang partisipatif ini bukanlah pendekatan yang ahistoris (terlepas 

dari pendekatan-pendekatan sebelumnya). 

Pendekatan ini banyak menggunakan metode-metode yang sudah 

ada, yakni menggunakan cara-cara yang digunakan dalam teori-teori 

antropologi, komunikasi, sosiologi, dll.Pendekatan ini menekankan 

pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan objek di 

lokasi penelitian karena peneliti langsung mengetahui secara persis dan ikut 

dalam masalah penulisan. Hasil analisa tersebut langsung disusun dalam 

penulisan yaitu “pelaksanaan penetapan BPHTB dan PPh Final dalam 

                                                           
7 http://bahrun86.blogspot.com/2011/04/sekilas-pendekatan-partisipatif.html 

 

http://bahrun86.blogspot.com/2011/04/sekilas-pendekatan-partisipatif.html
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praktek jual beli hak atas tanah di hadapan Notaris/PPAT. (Studi di Kantor 

Notaris dan PPAT Suyati Harini SH. Kota Batu) 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulisan ini yaitu pada kantor Notaris Suyati 

Harini SH. Kota Batu. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu karena penulis 

bertempat tinggal di kota batu dan di lokasi ini banyak sumber data yang 

valid untuk penulisan ini. Adapun instansi-instansi yang terkait dengan 

penelitian ini adalah:  

1) Dinas pendapatan daerah kota Batu 

2) Kantor Notaris/PPAT Suyati harini  

4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam penulisan hukum 

terarah kepada penelitian sekunder dan primer. Penelitian ini 

menggunakan jenis sumber data primer yang di dukung sumber data 

sekunder dalam arti lain yaitu data yang mendukung kelengkapan data 

primer yang diperoleh dari koleksi pustaka pribadi yang dilakukan dengan 

studi pustaka. Adapun sumber data penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

a. Data primer yaitu diperoleh secara langsung dari sampel dan 

responden melalui wawancara dan observasi. 

b. Data sekunder yaitu di peroleh dari bahan kepustakaan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu : 

a. Wawancara atau Interview yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak – pihak terkait, yaitu 

PPAT. 

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai atau di interview adalah 

sebagai berikut: 

1) Notaris dan PPAT  Suyati Harini SH. Kota Batu 

2) Pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu 

b. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari 

literatur – literatur atau buku – buku . 
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6. Metode Analisa Data 

Yaitu metode analisa dengan mencari  data yang diperoleh baik 

data primer maupun sekunder dengan menggunakan metode deskritif- 

kualitatif yang berarti menjabarkan atau menguraikan sesuai dengan apa 

yang didapat dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan, kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu hal hal yang bersifat umum ke 

khusus. 

 

G. Rencana sistematika penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 Bab yang tersusun secara 

berurutan, mulai dari Bab I hingga Bab IV. Secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang : latar belakang, permasalahan, rumusan permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan – bahan teori, doktrin atau 

pendapat sarjana dan kajian yuridis yang dapat mendukung penelitian dalam 

membahas dan menjawab rumusan masalah. 

Bab III Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang akan menjawab, 

menguraikan dan menganalisis secara rinci terkait rumusan masalah yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

Bab IV Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

permasalahan yang diangkat. 

 


