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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Pajak 

A.1. Pengertian Pajak 

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah1 

“peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” Sedangkan S.I 

Djayadiningrat memberikan pengertian sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”. 

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka yang menjadi unsur dari pajak 

adalah: 

a. Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya; 

b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi 

individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah 

pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu; 

c. Menyelenggarakan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi 

dari negara; 

d. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus 

digunakan untuk “Public Invesment”; 

e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan 

f. perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang; 

g. Pajak dapat pula mempunyai tujuan tidak budgeter atau mengatur. 

                                                           
 1 Erly Suwandi, Op. Cit, Halaman 2  
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Ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak oleh 

pemerintah pada dasarnya bertujuan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, 

pajak mempunyai 2 ( dua ) fungsi yaitu:2 

a. Fungsi budgeter 

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini 

merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara / daerah sesuai dengan waktu-

nya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan 

pusat / daerah. 

b.  Fungsi mengatur 

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah 

untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sektor keuangan 

negara / daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sektor swasta. 

Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat dipahami bahwa fungsi 

budgeter berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada khususnya 

dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam 

rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan maka pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional. 

Adapun pemungutan menurut Musgrave sebagaimana dikutip oleh Abdul 

Halim harus memenuhi syarat-syarat berikut3 : 

1. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan. 

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni 

mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus 

adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara 

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, 
                                                           
 2 R. Santoso Brotodiharjo, Op. Cit,. halaman 212 
 3 Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta :Unit Penerbit dan 

Percetakan AMP YKPN, 2000), halaman 146 
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yang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis PertimbanganPajak. 

2. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang atau memenuhi 

syarat yuridis. 

Hal ini memberikan jaminan hukum untukmenyatakan keadilan baik bagi 

negara maupun warganya. 

3. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomis atau 

tidakmengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak sampai 

mengganggu perekonomian khususnya kegiatan perdagangan sehingga 

tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, 

artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari 

hasil pemungutan. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, maksud dari sistem ini 

agarmemudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Sesuai dengan sila kedua Pancasila “ Kemanusiaan yang adil 

dan beradab”, tujuan hukum pajak adalah keadilan. Asas keadilan dalam 

pemungutan pajak sementara harus dipegang teguh baik dalam 

prinsipprinsip mengenai pelaksanaan perundang-undangan dalam hal ini 

adalah pejabat yang melaksanakan pemungutan pajak maupun bagi wajib 

pajak. 

6. Penyusunan dan pelaksanaan Undang-undang terutama oleh pejabat harus 

dilandasi kemanusiaan dan keadilan yang manusiawi, yang oleh wajib 

pajak akan diterima dengan penuh pengertian dan kesadaran akan 

kewajibannya. Negara berkembang sebaiknya memungut pajak sesuai 

dengan daya pikul seseorang, dan pajak yang demikian lazimnya tergolong 

pajak subyektif, artinya keadaan wajib pajak dan daya pikul wajib pajak 

mempunyai pengaruh besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus 

dibayar. Tetapi pada kenyataannya, justru di negara berkembang seperti 

Indonesia pajak-pajak obyektif atau pajak–pajak langsung yang lebih 

banyak menjadi dasar pemungutan pajak. 
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Hal ini disebabkan karena pajak tidak langsung mudah dipungut dan 

tidak memerlukan administrasi yang rumit. Pelaksanaan pengaturan pajak 

perlu dibarengi dengan rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan pelaksanaan 

bertindak sewenang-wenang karena tindakan sewenang wenang bertentangan 

dengan peri kemanusiaan. 

 

A.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 

BPHTB pada hakikatnya merupakan salah satu pajak objektif atau 

pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pertama-tama pada apa 

yang menjadi objek pajak baru kemudian memerhatikan siapa yang menjadi 

objek pajak baru kemudian memerhatikan siapa yang menjadi subjek pajak. 

Pemungutan BPHTB salah satunya dapat dilakukan dengan cara self 

assessment system, Self assessment system adalah sistem perpajakan yang 

inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di Wajib Pajak4 

Menurut Erly suandy BPHTB mempunyai 3 pengertian yaitu5: 

1) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan haka atas 

tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut pajak 

2) Perolehan hak atas tanah dan/ bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 

tanah atau bangunan orang pribadi atau badan hukum 

3) Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam undang undang nomor 5 tahun 1960 

Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan 

hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak 

pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

                                                           
4  Safri Nurmana, Pengantar Perpajakan, Obor Indonesia, Jakarta, 2003, halaman. 110   
5  Erly suandy, Hukum Pajak, salemba empat, Jakarta, 2011 halaman. 60 
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Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lainnya. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah 

merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung karena pemenuhan 

kewajiban pajak BPHTB tidak mendasarkan kepada surat pajak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 

BPHTB sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997. 

Prinsip-prinsip dasar yang dianut Undang-undang BPHTB sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 adalah 

sebagai berikut : 

a. Sistem pemungutan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self 

assessment. 

Yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar 

sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB, dan 

melaporkannya tanpa mendasarkanditerbitkannya surat ketetapan pajak. 

b. Besarnya tarif 

Yaitu ditetapkan sebesar 5 % dari nilai perolehan obyek pajak (NPOP) 

atau 5 % dari NJOP PBB jika besarnya NPOP tidak diketahui atau kurang dari 

NJOP PBB. 

c. Dikenakan sanksi 

kepada wajib pajak maupun kepada pejaba tpejabat umum yang 

melakukan pelanggaran ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana ditentukan dalam Undang undang BPHTB. 

d. Hasil penerimaan BPHTB 

sebagian besar diserahkan kepada daerah dengan komposisi 80 % untuk 

daerah dan 20 % untuk pusat. 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Undang 

undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB juga disempurnakan atau 

disesuaikan Namun demikian seiring dengan semangat otonomi daerah seperti 
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halnya PBB, maka BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah 

dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009.. Hal ini berkaitan dengan 

perubahan struktur pemerintahan daerah terutama berkaitan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa sekalipun pengelolaan 

BPHTB dilaksanakan oleh pemerintah pusat namun sebagian besar penerimaan 

BPHTB merupakan pendapatan daerah. Perubahan Undang-undang BPHTB 

menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan di sempurnakan Namun 

demikian seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka 

BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan 

diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009. Hal ini difokuskan pada perubahan 

substansi dan penyesuaian terminologi yang berkaitan dengan perubahan 

struktur pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah 

daerah masih akan berkembang. 

Sebenarnya BPHTB mempunyai kesamaan dengan PBB bila 

dipandang dari sisi aliran dana penerimaan daerah serta penggunaannya, 

bedanya hanya terdapat pada substansinya saja BPHTB dikenakan secara nyata 

terhadap obyek berupa bentuk peralihan hak atas tanah dan bangunan 

sedangkan PBB dikenakan secara nyata terhadap obhyek fisik property (tanah 

dan atau bangunan). Arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam perubahan 

Undangundang BPHTB adalah 6:  

a. Menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan 

tetap berpedoman pada tujuan pembangunan nasional dibidang ekonomi 

yang bertumpu pada kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan 

dengan sumber pembiayaan yang berasal dari penerima pajak. 

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pelaku 

ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan yang berasal dari 

penerima pajak. 

Perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia serta 

berdasarkan kekurangan-kekurangan yang diketahui dalam pelaksanaan Undang-

undang BPHTB selama kurang lebih satu setengah tahun mengakibatkan beberapa 

                                                           
 6Marihot Pahala. Siahaan, Op. Cit, halaman 54 
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materi dalam undang-undang BPHTB yang dirasa kurang sesuai lagi dengan 

keadaan sekarang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 yang memuat pokok–

pokok perubahan antara lain : 

1. Memperluas cakupan obyek pajak untuk mengantisipasi terjadinya 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam bentuk dan 

terminologi yang baru. 

2. Meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta sanksi 

bagi pejabat dan wajib pajak yang melanggar. 

3. Memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

4. Menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang 

tentang pemerintahan daerah dan pertimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. 

 

A.3. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 

meliputi : 

a. Pemindahan hak karena 

1) jual beli 

2) tukar tambah 

3) hibah 

4) hibah wasiat 

5) waris 

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

8) Penunjukan pembeli dalam lelang 

9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

10) Penggabungan usaha 

11) Peleburan usaha 
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12) Pemekaran usaha 

13) Hadiah 

b. Pemberian hak baru, karena 

1) Kelanjutan pelepasan hak; 

2) di luar pelepasan hak 

Pelaksanaan perolehan hak karena jual beli, tukar menukar, 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak 

yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

penukaran usaha dan hadiah pada umumnya dilakukan di hadapan/oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris , perolehan hak karena 

penunjukan pembeli dalam lelang oleh seseorang atau badan hukum 

dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap perolehan haknya dilaksanakan oleh hakim yang 

mengadili. 

Pelaksanaan peralihan hak karena pemberian hak baru sebagai 

kelanjutan pelepasan hak, baik kepada orang pribadi maupun badan hukum 

dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang dan terjadi saat diterbitkan surat keputusan 

pemberian hak baru oleh pejabat yang berwenang.  Perolehan hak atas 

tanah dan atau bangunan yang diperoleh seseorang dari hibah wasiat 

dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan sebelum pemberi hibah wasiat 

meninggal dunia, sedangkan perolehan hak karena waris dilaksanakan 

setelah pewaris meninggal dunia. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang BPHTB ada enam 

hak atas tanah yang menjadi obyek pajak BPHTB. Hak atas tanah tersebut 

mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 

tentang Rumah Susun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

yaitu terdiri dari : 

a. Hak Milik 
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Adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

b. Hak Guna Usaha 

Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung, 

oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh 

Perundang-undangan yang berlaku. 

c. Hak Guna Bangunan 

Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang 

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria. 

d. Hak Pakai 

Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan oleh pejabat 

yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan 

jiwa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

e. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan 

terpisah, hak milik atas satuan rumah susun yang meliputi juga hak atas 

sebagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang 

bersangkutan. 

f. Hak Pengelolaan 

Adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan 

peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut 

kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
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Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2000 mengatur pengecualian obyek pajak bahwa objek pajak yang 

tidak dikenakan BPHTB adalah obyek pajak yang diperoleh : 

a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal 

balik; 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

organisasi tersebut; 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau karena wakaf; 

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 Selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang BPHTB 

menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah orang-orang pribadi atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, ini menunjukan bahwa 

pajak dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak. 

 Badan atau badan hukum adalah organisasi, perkumpulan atau 

paguyuban lainnya yang pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum 

diperlakukan sebagai personal atau sebagai orang, dimana subjek pajak terrsebut 

dikenakan kewajiban untuk membayar pajak 

 

A.4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan BPHTB 

Dasar pengenaan pajak adalah nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) 

yaitu dapat berupa harga transaksi (termasuk harga transaksi dalam Risalah 

Lelang) dan nilai pasar. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 

tahun 2000 Nilai Perolehan Obyek Pajak dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis 

yaitu : 

1. Jual beli adalah harga transaksi Tukar menukar, hibah, wasiat, waris, 

pemasukan hak dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan 
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hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan 

putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, penggabungan usaha, 

peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah adalah nilai pasar. 

2. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam Risalah Lelang. Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a, 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, Harga transaksi adalah harga 

yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

(misal penjual dan pembeli) merupakan harga riil. Sedangkan Nilai Pasar 

sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b, Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah harga rata-rata dari transaksi jual 

secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah atau bangunan. Harga 

transaksi yang tercantum dalam risalah lelang adalah harga riil yang telah 

ditentukan oleh pejabat lelang atas tawaran harga tertinggi yang diajukan 

oleh peserta lelang (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK-

01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 

menetapkan bahwa apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak diketahui atau 

lebih rendah dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka dasar pengenaan pajak 

yang digunakan adalah Nilai Jual Obyek Pajak PBB, NJOP PBB tersebut 

tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 

(SPPT PBB) yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan wilayah tempat obyek berada. Apabila NJOP PBB yang dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat 3 belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB tersebut dapat 

dimohonkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkannya. Besarnya pajak 

terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif 5% (lima persen) dengan Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Rumusan perhitungan 

besarnya BPHTB adalah: 

BPHTB = (NPOP-NPOPTKP) x 5 % 

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 

tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena waris 
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dan hibah wasiat bahwa BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris 

dan hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus derajat keatas atau satu derajat ke bawah 

dengan penerima hibah wasiat termasuk suami istri adalah sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang. Atas permohonan Wajib 

Pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB hal ini diatur dengan keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 518/KMK. 04/2000 tentang 

Pemberian Pengurangan BPHTB, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dirjen 

Pajak dengan di keluarkannya keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP- 

531/PJ/2000 tentang Tata Cara pemberian pengurangan BPHTB. Pengurangan 

dimaksud dapat diberikan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada 

hubungannya dengan objek pajak maupun sebabsebab tertentu.  

Sebagai contoh besar pengurangan untuk wajib pajak orang pribadi 

yang yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu 

derajat ke bawah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB 

yang seharusnya terutang, sehingga rumus besarnya BPHTB karena waris, 

hibah wasiat dan hibah adalah : 

BPHTB = 50% x ((NPOP-NPOPTKP)x5%). 

Tata cara penentuan besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak 

Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 

keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.04/2000 yang mulai 

diberlakukan pada 1 Januari 2001 besarnya untuk setiap kabupaten/kota 

diusulkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak yang waktunya paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum tahun pajak dimulai. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama 

Menteri Keuangan menetapkan NPOPTKP dengan memperhatikan usulan 

Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak mengajukan usulan 

maka besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Setempat atas nama Menteri Keuangan dengan 

mempertimbangkan perekonomian regional. Pasal 10 ayat (1) Undang-
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undang Nomor 20 Tahun 2000, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang 

dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak, hal demikian 

yang dinamakan sistem pemungutan BPHTB yaitu self assessment yang 

artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar 

sendiri pajak terutang dengan menggunakan adanya surat ketetapan pajak 

atau wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri 

pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa mendasarkan terbitnya 

Surat Ketetapan Pajak (penjelasan Pasal 10 ayat 1) Pajak terutang yang telah 

dituangkan dalam SSB di bayar kepada Kas Negara melalui Kantor Pos atau 

Bank BUMN atau tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. 

Berkaitan dengan pemungutan BPHTB, berdasarkan ketentuan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah 

selain pemungutan, maka hasil pungutan tersebut seluruhnya menjadi 

kewenangan daerah karena dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPHTB merupakan 

salah satu Pajak Daerah, sehingga sebagai konsekuensinya tidak hanya 

pemungutannya saja tetapi segala sesuatunya yang berkaitan dengan BPHTB 

kewenangannya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

bukan menjadi kewenangan Pemeritah Pusat. 

A.5. Sistem Self Assessment 

i. Pengertian Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak suatu negara bisa menggunakan Self 

Assessment System, menggunakan Official Assessment System, dan 

Withholding Tax System. Self Assessment System adalah menghitungh adalah 

menilai sendiri, sehingga merupakan suatu sistem perpajakanyang memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan 

kewajiban dan hak perpajakannya. 

Dalam sejarah perkembangannya self assessment di Indonesia dikenal 

dua macam self assessment, yakni semi self assessment dan full self 

assessment. Dalam semi self assessment, yang dikenal dengan nama MPS 

(Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajak baru pada tahap 4 M, yakni : 
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mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan sedangkan proses dan hak menetapkan jumlah pajak masih tetap 

berada pada fiskus melaui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak7). 

Pada full self assessment, proses dan hak menetapkan sudah berada 

pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam 

mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada fiskus. 

Pengisian secara baik dan benar oleh Wajib Pajak dijamin oleh undang-undang 

seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang 

menyatakan : 

“Jumlah pajak yang tertuang menurut Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”8. Sistem self assessment 

sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) 

terhadap pajak. Dengan kata lain. Bagi negara yang tingkat kesadaran 

masyarakatnya rendah, sangat sulit untuk dikatakan bahwa pelaksanaan 

kewajiban perpajakannya telah berjalan dengan baik. Sebagai ukurannya bisa 

dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah penerimaan pajak, 

tingkat pelaporan kewajiban pajak, dan lainnya. 

 

ii. Sistem Self Assessment Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam memori 

penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa tanah sebagai bagian dari bumi 

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, juga 

merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu 

bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, 

bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar 

                                                           
 7 Erly suandy, Hukum Pajak, salemba empat, jakarta halaman 137 
 8 Safri Nurmanu, Op. Cit, halaman. 111 
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menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui 

pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan 

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan 

melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetetapan pajak. Hal 

ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Sistem self assessment pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan juga terdapat pada mekanisme pemberian pengurangan BPHTB 

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 561/KMK.03/2004 

tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan Pasal 3 ayat (1) yaitu Wajib Pajak dapat menghitung sendiri 

besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum 

melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan. Pada sistem ini 

Wajib Pajak akan mengisi formulir SSB (Surat Setoran BPHTB) sendiri/kuasa 

serta menghitung berapa pajak terutang yang harus dibayar sesuaiketentuan 

dan ditandatangai kemudian Pajak terutang yang telah dituangkan dalam SSB 

di bayar kepada Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN atau tempat 

pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Pelaporan bahwa Wajib Pajak 

telah melakukan pembayaran BPHTB dengan menyerahkan lembar ke-3 SSB 

tersebut ke Kantor Pelayanan PBB setempat setelah divalidasi Kantor 

Pos/Bank tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. 

 

A.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD  

adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD). Selain dari PDRD, sumber PAD adalah hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PDRD 

ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan 

daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang 

telah ditetapkan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang PDRD di 

daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan 

rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih 

dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan. 

Seperti pada penjelasan sebelumnya mengenai bahasan BPHTB, yaitu 

pemungutan BPHTB secara realita sejak di undangkannya dan di 

berlakukannya undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah bahwa pungutan BPHTB dilakukan oleh daerah iru sendiri 

sesui pasal 101 ayat 4 undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

A.7 Pengertian Pajak penghasilan ((PPh) 

Secara garis besar subjek pajak adalah pihak pihak yang akan 

dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan 

dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi 

syarat objektif sehingga kepadanya di wajibkan pajak, dengan perkataan lain, 

setiap wajib pajak adalah subjek pajak. 

Menurut Erly suandy PPh mempunyai pengertian termasuk kedalam 

pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang 

telah memenuhi criteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. 

Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjeknya, maka jelas 

tidak dapat di kenakan PPh9 

Dalam pelaksanaan jual beli berarti telah terjadi pengalihan hak atas 

tanah/ bangunan yang mengakibatkan kewajiban bagi masing masing pihak 

untuk melakukan pembayaran pajak, sebagai objek pajak, peralihan hak atas 

                                                           
9 Erly suandy, hukum pajak,salemba empat, Jakarta halaman 43 
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tanah dikenakan pajak dari kedua sisi yaitu BPHTB bagi si penerima hak 

baru dan PPh bagi sang pemberi hak lama. 

Menurut Muhammad rusjdi 10 , PPh mengandung dua kata yang 

mempunyai pengertian disatukan satu sama lain, yang pertama mengenai arti 

dari pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan 

sebagaian dana kepada Negara. Kedua mengenai arti penghasilan adalah 

jumlah uang yang biasa di terima atas usaha yang dilakukan orang 

perorangan atau badan yang dapat digunakan aktivitas ekonomi seperti 

mengkonsumsi atau menambah kekayaan. 

Menurut UU No 17 Tahun 2000 tidak memberikan kejelas tentang 

PPh, tetapi hanya memberikan pengertian dari objek PPh, seperti termuat 

dalam pasal 4 ayat 1(d) UU Nomor 17 tahun 2000 yaitu: yang menjadi objek 

pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang di terima 

atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk karena 

keuntungan, karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

A.8 Prinsip Perpajakan Menurut Undang-Undang PPh 

Undang-Undang PPh menganut prinsip pemajakan atas pengalihan 

dalam pengertian yang luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib 

pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan wajib Pajak tersebut11. 

Pengenaan PPh yang bersifat final berdasarkan teori disebut scheduler 

taxation yang berdasarkan pertimbangan kesederhanaan, keadilan, 

pemerataan dalam pengenaan dan pemungutannya. System scheduler 

taxation dengan tarif tersendiri diterapkan terhadap penghasilan tertentu yang 

dikenakan PPh berdasarkan ketentuan Undang- Undang PPh. Karakteristik 

                                                           
10 Muhammad rusjdi, pajak bumi dan bangunan, bphtb, dan bea materai. PT indeks, Jakarta, 2005 
halaman 127 
11 Gustian DJuanda dan Irwansyah Lubis, Pelaporan Pajak Penghasilan, edisi revisi, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2002), halaman 321. 
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PPh final adalah penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu 

digabungkan dengan penghasilan lain yang non final dalam penghitungan 

PPh berdasarkan SPT tahunan PPh, jumlah PPh Final yang telah dibayar 

sendiri atau dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan, biaya-biaya yang 

dipergunakan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final 

tidak dapat dikurangkan 

a. Penggolongan PPh Final 

Prinsip scheduler taxation dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 ayat 

(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) d, Pasal 19, pasal 21 dan Pasal 22 UU PPh dan 

aturan pelaksanaannya. Objek pajak yang dikenakan PPh Final dengan sistem 

perpajakan scheduler taxation digolongkan kedalam 6 kelompok yaitu: 

a. PPh Pasal 15 terdapat 5 kategori 

b.  PPh Pasal 17 ayat (2) terdapat 1 kategori 

c. PPh Pasal 19 terdapat 1 kategori 

d. PPh Pasal 21 terdapat 4 kategori 

e.  PPh Pasal 22 terdapat 1 kategori 

f. PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat 11 kategori 

Sedangkan untuk PPh atas transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
terdapat dalam kelompok pada Pasal 4 ayat (2). Yaitu “keuntungan karena 
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh 
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 
 
A.9 Dasar Hukum PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan. 

Dasar hukum Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (PPh PHBTB) adalah: 

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

b.  Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 36 

Tahun 2008 lain tidak dapat dikreditkan, biaya-biaya yang dipergunakan 

untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat 

dikurangkan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang perubahan pertama 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran PPh 

PHTB. 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang perubahan kedua 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran PPh 

PHTB. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentangpembayaran PPh  

PHTB. 

f. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2008. 

A.10 Subjek Pajak 

Seuai pasal 2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Subjek pajak 

adalah orang pribadi, warisan atau badan termasuk bentu usaha tetap (BUT) baik 

yang berada di dalam negri maupun yang berada di luar negri yang mempunyai 

atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

Subjek Pajak penghasilan (PPh) Dalam Negeri yang dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak adalah: 

a. Orang Pribadi 

Adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Badan 

Adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, perseroan komaniditer, atau Badan Usaha Milik Negara atau daerah 

dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi social atau lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif . 

c. Warisan Yang Belum Terbagi 

Adalah sebagai satu kesatuan yang merupakan subjek pajak pengganti dan 

adapun pihak yang digantikan adalah ahli waris yang berhak yang mana para ahli 

Subjek Pajak penghasilan (PPh) luar negeri adalah subjek pajak orang pribadi 

bukan BUT, badan bukan BUT, BUT, yang bertempat tinggal atau berkedudukan 
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diluar negri yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia yang dikenakan PPh 

hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia baik melalui 

BUT maupun tanpa BUT di Indonesia. 

Dalam pengenaan PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak 

Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan menegaskan bahwa 

yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan badan. 

A.11 Objek Pajak 

Sesuai pasal 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Objek pajak 

penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan, kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun yang berasal dari luar negri. Objek pajak dalam negeri adalah 

penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri termasuk BUT maupun 

subjek pajak luar negri yang berasal dari Indonesia sedangkan objek pajak luar 

negeri adalah penghasilan yang diterima subjek pajak dalam negeri termasuk BUT 

yang berasal dari luar Indonesia, Penghasilan yang berasal dari luar negeri yang 

sudah atau belum dipotong pajak di tempat penghasilan tersebut didapat tetap 

merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia sedangkan bagi objek pajak luar 

negeri yang sudah dipotong pajak di luar negeri dapat tetap merupakan objek 

pajak penghasilan di Indonesia sedangkan bagi objek pajak luar negeri yang sudah 

dipotong pajak di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di 

Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang PPh. Pengalihan 

hak atas tanah dan bangunan dibagi menjadi Pengalihan hak atas tanah yang 

dilakukan secara orang perorangan atau badan hukum swasta dengan orang 

perorangan atau badan hukum swasta (non pemerintah dengan non pemerintah), 

atau antara orang perorangan atau badan hukum swasta dengan pemerintah (non 

pemerintah dengan pemerintah). Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang 

dilakukan antara non pemerintah dengan pemerintah dibagi mnejadi Pengalihan 

hak atas tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus dan 

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan memerlukan persyaratan khusus. 
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Sedangkan Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan antara 

non pemerintah dengan non pemerintah maka atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh orang pribadi atau badan tersebut wajib dibayar penghasilan finalnya 

(PPh PHTB), demikian juga antara non pemerintah dengan pemerintah yang tidak 

memerlukan persyartan khusus juga wajib dibayar PPh PHTB, pengecualian 

terhadap Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan antara non 

pemerintah dengan pemerintah yang memerlukan persyaratan khusus maka 

penghasilan yang diterima atau diperoleh nono pememrintah dikenakan PPh 

PHTB sedangkan terhadap pemerintah tidak dikenakan PPh PHTB55 

Mengenai Pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan 

cara12: 

a. Penjualan 

b. Tukar menukar termasuk ruislag 

c. Perjanjian pemindahan hak 

d. Pelepasan Hak 

e. Penyerahan Hak 

f. Lelang 

g. Hibah 

h. Cara lain yang disepakati kedua belah pihak non pemerintah 

i. Cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan termasuk untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan 

persyartan khusus. 

j. Cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan termasuk untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyartan khusus. 

Terhadap pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan Cara lain yang 

disepakati, antara lain: 

a. Warisan 

b. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 

c. Sale and lease back 

                                                           
12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Banguna Pasal 1 Ayat (2) 
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d. Penyetoran modal saham dalam bentuk tanah dan bagunan (inbreng, in-

kind participation) 

e. Pengalihan hak sehubungan dengan Built Operate Ttransfer (BOT) atau 

bangunan guna serah 

f.  Pembubaran badan hukum (likuidasi) 

g. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

 

A.12 Penghitungan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Menurut Undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh perhitungan 

Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh PHTB) yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh PHTB sebesar adalah sebesar 5% (lima 

persen) dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(JBNPHTB), kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 

Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenai PPh sebesar 1% (satu 

persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan 

 

B. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

B.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Sebelum berlakunya UUPA, kebijakan pendaftaran tanah merupakan 

produk kolonial yang diatur dalam Overschrijvings Ordonantie (Stbl. 

1834:27), yang dilaksanakan oleh hakim-hakim pada Raad Van Justitie 

selaku Pejabat Balik Nama (Overschrijvings Ambtenaar) yang diberikan 

tugas dan wewenang untuk membuat akta balik nama (Gerechterlijke acte), 

yang harus diikuti dengan pendaftarannya di Kantor Kadaster (Kantor 

Pendaftaran Tanah) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala 

Kadaster. 

Pada tahun 1947dikeluarkan Stbl 1947:53, dimana yang diberi 

wewenang untuk membuat akta balik nama adalah Kepala Kadaster, sehingga 

Kepala Kadaster mempunyai fungsi ganda yaitu: 
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a. Sebagai Pejabat Balik Nama (membuat akta balik nama) dan sejak saat 

itu kewenangan Hakim Raad Van Justitie sebagai Pejabat Balik nama 

berakhir; 

b. Sebagai Kepala Kadaster, yang mendaftarkan pencatatan balik nama. 

Dengan berlakunya UUPA, maka berbagai peraturan produk kolonial 

yang mengatur tentang tanah diantaranya Overschrijvings Ordonantie 

maupun pejabat balik namanya, dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Sebagai pelaksanaan UUPA diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai tonggak 

sejarah keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikenal sekarang 

ini, yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di ubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Ketentuan Umum Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat 

Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. 

Selanjutnya menurut Undang Undang Republik Indonsia Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris. yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Selanjutnya menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan 

Pejabat Umum adalah orang yang diangkat oleh Instansi yang berwenang, 

dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan 

tertentu13. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk 
                                                           
 13Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 

(Jakarta : Djambatan, 2008) Halaman. 476 
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membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan 

dan pembebahan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

dan akta pemberian kuasa untuk Hak Tanggungan. Berkaitan dengan 

PPAT Dan akta PPAT, maka terdapat karakter yuridis dalam Putusan 

Mahkamah Agung, yaitu : 

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 62 K/TUN/1988, 

tanggal 27 Juli 2001 : 

“Bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh PPAT adalah bukan Keputusan 

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Sub. 3 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan 

objek sengketa Tata usaha Negara, karena meskipun dibuat oleh PPAT 

sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam hal ini Pejabat tersebut 

bertindak sebagai Pejabat Umum dalam bidang perdata”. 

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 302 K/TUN/1999, 

tanggal 8 Pebruari 2000 : PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena 

melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan perundang-

undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986, jo Pasal 

19 PP nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara 

Agraria nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi (akta jual beli) yang dibuat oleh 

PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat 

bilateral (kontraktual), tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat 

Keputusan Tata Usaha Negara. 

 

B.2. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

membantu sebagian dari kegiatan Pendaftaran Tanah yang merupakan kegiatan 

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan 

hal di atas menurut pendapat Jimly Asshiddiqie dikatakan14: 

                                                           
 14www.mahkamahkonstitusi.go.id di akses pada tanggal 19 agustus 2015 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
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Dalam menjalankan fungsinya, PPAT tidak bertanggung jawab secara 

fungsional kepada siapapun, termasuk kepada Pejabat Pemerintah yang 

mengangkatnya. PPAT hanya bertanggung jawab secara hukum kepada Hakim 

di Pengadilan apabila ia disangka dan dituduh melakukan tindak pidana atau 

jika ia diminta bertanggung jawab secara profesional menurut norma-norma 

etika profesinya sendiri melalui Dewan Kehormatan atau Komisi Etika yang 

dibentuk oleh organisasi profesinya sendiri. 

Dengan demikian, eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah yang diundangkan pada tanggal 8 Oktober 1997 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1998 dan 

selanjutnya di ubah menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris.- 

Untuk menjalankan jabatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU NO 2 tahun 

2014 Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat 

dari dokter dan psikiater; 

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-

turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi 

Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; 

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak 

sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan Notaris; dan 
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h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

B.3.Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal Pasal 15 Undang Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku  

khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; 

b. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

c. membuat Akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 UU No. 30 

Tahun 2004 ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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Sedangkan kewenangan PPAT khusus tersebut adalah pembuatan 

akta PPAT yang secara khusus ditentukan. Mengenai bentuk akta PPAT 

ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut : 

1. Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri; 

2. Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada tahun 

takwin; 

3. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu : 

a) lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT 

bersangkutan, dan 

b)  lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut 

banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang menjasi obyek perbuatan hukum dalam akta yang 

disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan 

pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian 

kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada 

pemegang kuasa untuk dasar pembuatan akta Pemberian Hak 

Tanggungan, dan kepada pihakpihak yang berkepentingan dapat 

diberikan salinannya.. 

 

B.4. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Berkaitan dengan dengan kewajiban PPAT, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 45 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, PPAT 

mempunyai kewajiban : 

a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT; 

c. menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada 

Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya; 

d. menyerahkan protokol PPAT dalam hal : 
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1) PPAT yang berhenti menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1) dan ayat (2) kepada PPAT di daerah kerjanya atau kepada 

Kepala Kantor Pertanahan; 

2) PPAT Sementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara kepada 

PPAT Sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor 

Pertanahan; 

3) PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus kepada PPAT 

Khusus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor 

Pertanahan. 

e. membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang 

dibuktikan secara sah; 

f. membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan 

cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama 

dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat; 

g. berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana 

ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT; 

h. menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh 

paraf dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor 

Wilayah, Bupati/ Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala 

Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT 

yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah 

pengambilan sumpah jabatan; 

i. melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah 

jabatan; 

j. memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk 

dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan; 

k. lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh PPAT adalah satu 

bulan setelah pengambilan Sumpah Jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 

19 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 adalah : 

a. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan 

cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
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Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan 

Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah 

kerja PPAT yang bersangkutan; 

b. Melaksanakan jabatannya secara nyata. PPAT harus berkantor di satu (1) 

kantor dalam suatu daerah kerjanya dan wajib memasang papan nama 

serta menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh 

Kepala Badan. Selanjutnya akta PPAT dibuat dengan bentuk yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan, serta semua jenis akta diberi satu nomor 

urut yang berulang pada permukaan tahun takwim. 

Berdasarkan Pasal 26 ditegaskan bahwa PPAT harus membuat satu 

daftar untuk semua akta yang dibuatnya. Buku daftar akta PPAT diisi setiap hari 

kerja PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tints yang diparaf oleh 

PPAT yang bersangkutan. PPAT berkewajiban mengirim laporan bulanan 

mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada 

Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 

bulan berikutnya. PPAT harus dapat melaksanakan tugas yang diembannya 

dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut jelas bahwa kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh PPAT dan tidak boleh dilalaikan guna membantu kelancaran 

proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan setempat. 

 

C. Jabatan Notaris 

Banyak orang awam yang salah mengerti mengenai Kedudukan, fungsi 

dan peranan Notaris dalam masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Tidak 

sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa notaris hanya “tukang stempel” 

yang “kalah pintar” dari advokat/pengacara, sehingga mereka sering membawa 

draft dari pengacara atau advokat mereka dan meminta notaries untuk 

menyalinnya dalam bentuk akta otentik. 

C.1. Kedudukan Seorang Notaris 

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat 

seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang 

ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat 
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dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris 

dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak 

disalahmengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh 

tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri. 

Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai 

fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara Anglo- Saxon notary public 

seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem 

hukum Latin/Continental. Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia 

menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan 

bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan 

demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris 

diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu 

nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris 

yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan 

simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. 

C.2. Fungsi Seorang Notaris 

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

karakter yuridis notaris dimuat dalam: 

1)  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, 

tanggal 5 September 1973 : Judex factie dalam amar putusannya 

membatalkan akta notaris, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena 

notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang 

dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris 

tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara 

materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan 

Notaris tersebut. 

2)  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992, 

tanggal 27 Oktober 1994 : Akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 

HIR jo 265 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua 

belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. 

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1140 

K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 :Suatu akta notaris sebagai akta 
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otentik yang isinya memuat 2 (dua) perbuatan hukum, yaitu :(1) 

Pengakuan hutang, dan (2) kuasa mutlak untuk menjual tanah, maka 

akta notaris ini telah melanggar adagium. Bahwa satu akta otentik 

hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta Notaris yang demikian 

itu tidak memiliki executorial titel ex Pasal 224 HIR dan tidak sah. 

b. Berkaitan dengan kedudukkan Notaris dan PPAT selaku Pejabat 

Umum, kriteria Pejabat Umum berdasarkan undang-undang, maka 

dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang 

berbunyi:“Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undangundang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. 

Pasal ini merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum 

yang hanya menjelaskan batasan suatu akta. Pasal ini 

merupakansumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum yang 

hanya menjelaskan batasan suatu akta otentik, dan tidak menjelaskan 

siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum, batas wewenang dan 

tempat dimana Pejabat Umum itu berwenang serta bentuk aktanya. 

Suatu akta memperoleh stempel otentisitas, maka harus dipenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata15. 

c. Pasal 1868 KUHPerdata secara implisit memuat perintah kepada 

pembuat undang-undang supaya mengatakan suatu undang-undang 

yang mengatur perihal tentang Pejabat Umum, dimana harus 

ditentukan kepada siapa masyarakat dapat meminta bantuannya jika 

perbuatan hukumnya ingin dituangkan dalam suatu akta otentik16. 

d. Berikutnya menurut Wawan Setiawan mengatakan lahirnya akta 

otentik jika akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum bukan 

berdasarkan undang-undang, sehingga dengan demikian bagi yang 

mempersoalkan apakah akta itu otentik atau bukan otentik hanya bisa 

dibantah dengan pembuktian bahwa akta tersebut bukan dari Pejabat 

Umum 
                                                           
15 GHS, Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, 1992, Halaman 60 
16Irfan Fachridin, Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, 
Varia Peradilan 111 (1994), hal. 146. 
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 Apabila dilihat dari kenyataannya pengaturan dalam hukum positif 

yang merupakan produk hukum nasional, pengaturan Pejabat Umum hanya 

terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

selanjutnya di ubah menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, sebagai implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdata, telah 

menunjuk Notaris selaku Pejabat Umum. Penjabaran kewenangan Notaris selaku 

Pejabat Umum antara lain dimuat dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi: 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang 

dikehendaki oIeh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta atu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang.” 

 

D. Pengertian Surat edaran MENKEU, MENDAGERI dan KEPALA 

BADAN PERTANAN NASIONAL Nomor SE-12 / MK.07 /2014, Nomor 593 / 

2278 / SJ, Nomor 4 / SE /V/ 2014 

 

D.1 Dasar pengeluarannya 

Dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan, perlu 

dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (regeling) 

dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (beschikking).17 Semua 

pejabat tinggi pemerintahan yang memegang kedudukan politis berwenang 

mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif, misalnya untuk 

mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan membubarkan 

kepanitiaan, dan sebagainya. Secara hukum, semua jenis putusan tersebut 

dianggap penting dalam perkembangan hukum nasional. Akan tetapi, pengertian 

peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-

kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (regeling) 
                                                           
17 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, 
halaman 35 
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kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan 

hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara warga negara dengan 

negara dan pemerintah.  

Elemen pengaturan (regeling) inilah yang seharusnya dijadikan kriteria 

suatu materi hukum dapat diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan tingkatannya secara  

Di luar bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur itu, memang ada 

pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan „beleidsregels‟ (policy rules) 

atau peraturan kebijakan. Bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga 

disebut peraturan, tetapi dasarnya hanya bertumpu pada aspek „doelmatigheid‟ 

dalam rangka prinsip „freis ermessen‟ atau „beoordelingsvrijheid‟,  yaitu prinsip 

kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan 

pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. 

 

D.2 Tinjauan umum 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 

Surat edaran tersebut lahir sebagai petunjuk pemungutan BPHTB dalam 

kaitannya dengan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran hak atas tanah. 

Dalam pengertian umumnya sesuai isi dari surat edaran tersebut yaitu dalam 

rangka pelaksanaan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah dan peningkatan pelayanan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran 

peralihan hak atas tanah, Menteri Keuangan, Menteri dalam negri dan Kepala 

Badan pertanahan nasional memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai 

pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan pendaftaran hak atas tanah atau 

perlaihan hak atas tanah18 

Adapun maksud dan tujuan surat tersebut yaitu memberikan 

informasi dan pemahaman yang sama kepada Bupati/Walikota, Kepala 

kantor wilayah Badan Pertanahan Naional dan Kepala Kantor Pertanahan 

                                                           
18  Penjelasan umum SEB, MENKEU, MENDAGRI dan Kepala Badan Pertanahan nasional 
Nomor SE-12 / MK.07 /2014, Nomor 593 / 2278 / SJ, Nomor 4 / SE /V/ 2014 
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atas proses pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan pendaftaran hak 

atas tanah atau perlaihan hak atas tanah. 

Surat edaran ini lahir atas dasar UU 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan public, kemudian UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan 

Retribusi daerah, dan yang terakhir yaitu surat edaran kepala badan 

pertanahan nasional nomor 5/ SE /IV /2013 tentang pendaftaran hak atas 

tanah atau perlaihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan UU 28 Tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

Petunjuk pemungutan dalam surat ini yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

1. BPHTB dapat dipugut sebagai pajak daerah setelah daerah 

menetapkan PERDA tentang BPHTB 

2. SOP atau standart operasional prosedur BPHTB yang 

digunakan dirjen pajak sebagai acuan untuk menyusun perda 

tentang SOP BPHTB 

3. SOP BPHTB yang digunakan dirjen pajak, proses penelitian, 

bukti pembayaran BPHTB dilakukan paling lama satu hari 

sejak diterimanya SSPD BPHTB untuk verlap dan tidak 

dipungut biaya 

4. Sesuai UU PDRD Nomor 28 tahun 2008 kepala daerah 

mengatur tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. 

5. Menurut ketentuan pasal 101 ayat 4 UU PDRD kepala daerah 

dapat melakukan verifikasi bukti pembayaran BPHTB 

dengan tujuan : 

a. Mencocokan NOP  yang di cantumkan dalam SSPD 

BPHTB 

b. Mencocokan NJOP bumi per meter persegi yang di 

cantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP pada 

basis data PBB 
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c. Mencocokan NJOP Bangunan per meter persegi yang 

di cantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 

pada basis data PBB 

d. Meneliti penghitungan BPHTB yang terutang yang 

meliputi dasar pengenaan NPOP/NJOP, NPOPTKP, 

tarif pengenaan atas objek tertentu, BPHTB 

terutang/yang harus di bayar 

e. Meneliti perhitungan BPHTB yang disetor, termasuk 

besarnya pengurangan yang dihitung sendiri 

6. BPHTB wajib di verifikasi dan di tanda tangani oleh kepala 

daerah atau pejabat yang ditunjuk  

dengan demikian inti point dari surat ini yaitu adanya perintah bagi 

setiap daerah otonom untuk menentukan tarif BPHTB dan verifikasi atas 

perhitungannya BPHTB  oleh dinas terkait dalam peralihan hak atas tanah. 

Menurut Roy pudyo , surat edaran ini sepantasnya lahir agar tercapainya 

sinkronisasi hukum dan pengumpulan terhadap suatu norma hukum karena 

proses peralihan hak atas tanah melibatkan banyak pihak19 

 

D.3 Keabsahan Surat Edaran Menteri di hubungkan dengan 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 

Di dalam teori hukum biasanya dibedakan antara 3 macam hal 

berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut: 

1. Hukum Berlaku Secara Yuridis,  

Apabila ketentuannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi 

tingkatannya (Hans Kelsen), atau bial terbentuk menurut cara yang telah 

ditetapkan (W. Sevenbergen), atau apabila menunjukkkan keharusan antara 

suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann). Keberlakuan yurudis atau 

normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari 

suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling 

                                                           
19 Wawancara dengan notaris/PPAT Suyati Harini SH kota batu tanggal 22 oktober 2015 
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menunjuk yang satu terhadap yang lain. System kaidah hukum yang 

demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan Hierarki kaidah hukum khusus 

yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum 

khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi20. 

Keberlakuan yurudis dari kaidah hukum oleh Bagir Manan diperinci 

dalam syarat-syarat: 

a) pertama, keharusan adanya kewenangan peraturan 

perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan 

harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika 

tidak, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal 

demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala 

akibatnya batal secara hukum. Misalnya, peraturan 

perundang-undangan formal harus dibuat bersama-sama 

antara presiden dengan DPR, jika tidak, maka UU tersebut 

batal demi hukum.  

b) Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atu 

peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, 

terutama kalu diperintah oleh peraturan perundang-undangan 

lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat 

menjadi alasan untuk membatalkan perundang-undangan 

tersebut. Misalnya, kalau UUD 1945 atau UU terdahulu 

menyatakan bahwa sesuatu harus diatur UU, maka dalam 

bentuk UU -lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain 

misalnya keputusan Presiden, maka keputusan tersebut dapat 

dibatalkan.  

c) Ketiga, keharusan mengikuti tatacara tertentu. Apabila 

tatcara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-

undangan tersebut batal, demi hukum atau tidak/belum 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, 

peraturan daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan 

                                                           
20 Keberlakuan Yuridis Sebuah Kaidah Hukum Tidak Dapat Dilepaskan Dari Teori Hukum murni 
(Reine Rechtlehre) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih Lanjut perhatikan J.J.H. Bruggink, 
1996. Refleksi Tentang Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman. 150-152 
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kepala daerah, kalu ada peraturan daerah tanpa 

mencantumkan persetujuan DPRD, maka batal demi hukum. 

d) Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu 

UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentang dengan 

UUD21. 

Dalam kaitan dengan dasar berlaku secara yuridis dari peraturan 

perundang-undangan, maka Soerjojno Suekanto dan purnadi Purbacaraka 

Mengemukakan beberapa pendapat : 

i. Hans Kelsen, berpendapat bahwa setiap kaidah hukum 

berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya; 

ii. W. zevenbergen, menyatakan bahwa kaidah hukum harus 

memenuhi syarat-syarat pembentukannya; dan  

iii. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan 

hubungan keharusan (hubungan memaksa). Antara satu kondisi 

dengan akibatnya. 

2. Hukum Berlaku Secara Sosiologis,  

Apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan 

berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori 

kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui  oleh masyarakat 

(teori pengakuan). Dasar berlaku secara empiris/sosiologis maksudnya adalah jika 

para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. 

Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitan empiris tentang 

perilaku warga masyarakat. Jiaka dari penelitan tersebut tampak bahwa 

masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, 

maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma 

hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Dengan dasar sosiologis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan 

diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan 

Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoretis sebagai dasar sosiologis 

berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu: 

                                                           
21 Bagir Manan, Dasar-Dasar…Op, cit., halaman. 14-15 
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a. Teori kekuasaan secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan 

penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. 

b. Teori pengakuan, kaidah hukum  berlaku berdasarkan penerimaan dari 

masyarakat temapat hukum itu berlaku22.] 

Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat 

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa The legal system is not a machine, it is 

run by human being. Interpendensi fungsional selalu akan tampak dalam proses 

pemberlakuan / penegakan hukum. Lebih lanjut, Friedman menyebutkan bahwa 

paling tidak ada 3 faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses 

penegakan hukum, yakni: pertama, faktor substansi hukum dimaksudkan adalah 

aturan, norma, pola prilaku  nyata manusia yang berada dalam sistem itu. 

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 

sistem hukum itu, mencakup keputusan  yang mereka keluarkan, aturan baru yang 

mereka susun. Substansi juga juga mencakup living law  (hukum yang hidup), dan 

bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Kedua, faktor-faktor 

struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi 

semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya kita 

berbicara tentang struktur sistim hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya 

struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 

Juga termasuk junsur struktur jumlah dan jenis pangadilan, yurisdiksinya jenis 

kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mangapa. Jelasnya 

struktur bagaikan foto diam yang menghentikan  gerak. 

Ketiga, faktor kultural dalam hal ini sikap manusia dan sistim hukum 

kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum 

adalah suasana pikiran yang menentukan bagaiman hukum digunakan, dihindari, 

atau disalah gunakan. Tanpa kultur hukum, hukum tak berdaya, seperti ikan mati 

yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup dilaut23. Secara singkat 

cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai 

berikut: 

1) struktur di ibaratkan sebagai mesin; 

                                                           
22 Soerjono S. dan Purnadi p., Perihal. Op. cit., halaman. 91-92 
23 Lawrence M. Friedman, 1975. The Legal System: Social Science Perspective, New York: Russel 
Sage Foundation 
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2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan 

mesin itu; dan 

3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan 

untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan 

bagaimana mesin itu digunakan 

3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis 

artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi 

(Soekanto, 1979: 46-47). Setiap masyarakat selalu mempunyai “Rechtsidee”, 

yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum menjamin 

adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban, maupun kesejahteraan. Cita hukum 

atau rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, 

pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain 

sebaginya. Termasuk tentang pandangan dunia ghaib. Semua ini bersifat filosofis, 

artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. 

Hukum diharapkan mencerminkan sistim nilai baik sebagai sarana yang 

melindung nilai-nilai maupun sebagi saran mewujudkannya dalam tingkah laku 

masyarakat24. 

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses 

terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma 

hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai 

tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran 

akan nilai-nilai tersebut akan terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma 

hukum yang dibuat 

Apabila dihubungkan dengan surat edaran menteri dikaitkan dengan 

keabsahan secara Yuridis, Filosofis dan Yuridis, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Secara Yuridis pengaturan mengnai Surat Edaran Menteri tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan manapun, namun bagian dari 

freis ermessen dari pemerintah untuk mengeluarkan apapun yang 

dianggap baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan manapun. 

                                                           
24 Bagir Manan, Dasar-dasar. Op, cit. halaman 17 
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b. Secara Filosofis, surat edaran menteri merupakan hal yang merupakan 

kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada diatasnya 

yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran. 

c. Secara Sosiologis, surat edaran menteri sangat dibutuhkan dalam 

kondisi yang mendesak dan untuk memenuhi kekosongan hukum, akan 

tetapi jangan sampai peraturan menteri bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi. 

Dengan demikian apabila dipertanyakan tentang keabsahannya, maka 

dapat disimpulkan bahwa 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 tetap harus dianggap sah 

sepanjang mengatur tingkat internal vertikal pejabat tata usaha negara 

dilingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan 

sosiologis dalam pembentukan peraturan.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


