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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penetapan BPHTB dan PPH Final dalam praktek jual beli 

Hak Atas Tanah di hadapan PPAT paska dikeluarkannya SEB 

MENKEU, MENDAGRI Dan Kepala BPN No. SE-12 / MK.07 /2014. No. 

593 / 2278 /SJ. No. 4 /SE / V /2014. 

 

A.1 Gambaran umum lokasi penelitian notaris/ PPAT Suyati harini SH. 

 Notaris/ PPAT Suyati harini SH beralamat di Jl, Ikhwan Hadi Gg. 3 Kota 

Batu, Jawa Timur, beliau merupakan seorang sarjana hokum dari alumni 

Universitas Merdeka Malang pada tahun 1986, kemudian untuk jenjang 

selanjutnya beliau menempuh program S2 di bidang kenotariatan pada Universitas 

Airlangga Surabaya pada tahun 1992. 

 Pada awalnya beliau di angkat menjadi PPAT dahulu kemudian diangkat 

menjadi notaris selaku PPAT diawali dengan menerima SK Menteri Negara 

Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4-VI-1999, tertanggal 26 april 

1999, selanjutnya di lakukan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan 

sebagaimana termuat pada berita acara pengambilan sumpah/janji pembuat akta 

tanah No. 486/3005/BPN/1999. Untuk jabatan Notarisnya beliau diangkat sesuai 

dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-172.HT.13.07 

TH. 1999  pada tanggal 12 september 1999. 

 Notaris/ PPAT Suyati harini SH. Mempunyai visi yaitu BE A GOOD . 

PROFESIONALITY AND CLEAN NOTARY PUBLIC, sedangkan untuk 

misinya yaitu 

1. Menjunjung tinggi supremasi hokum yang berkeadilan serta menjunjung 

tinggi kepastian hokum melalui produk akta akta otentik 

2. Komitmen dan konsisten memberikan pelayanan yang baik 

 

A.2 Persyaratan peralihan hak atas tanah pada PPAT 

Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya 

PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi: 
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I. Data tanah, meliputi: 

a. asli PBB 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran 

(bukti bayarnya) 

b. Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama) 

c. asli IMB (bila ada, dan untuk diserahkan pada Pembeli setelah 

selesai proses AJB) 

d. bukti pembayaran rekening listrik, telpon, air (bila ada) 

e. Jika masih dibebani Hak Tanggungan (Hipotik), harus ada Surat 

Roya dari Bank yang bersangkutan Catatan: point a & b mutlak 

harus ada, tapi yang selanjutnya optional 

II. Data Penjual & Pembeli (masing-masing) dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Perorangan: 

1. Copy KTP suami isteri 

2. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah 

3. Copy Keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, 

untuk WNI keturunan) 

b. Perusahaan: 

1. Copy KTP Direksi & komisaris yang mewakili 

2. Copy Anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya 

dari Menteri kehakiman dan HAM RI 

3. Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk menjual 

atau Surat Pernyataan Sebagian kecil asset 

c. Dalam hal Suami/isteri atau kedua-duanya yang namanya 

tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka 

yang melakukan jual beli tersebut adalah Ahli Warisnya. Jadi, 

data- data yang diperlukan adalah: 

1. Surat Keterangan Waris -Untuk pribumi: Surat 

Keterangan waris yang disaksikan dan dibenarkan 

oleh Lurah yang dikuatkan oleh Camat -Untuk WNI 

keturunan: Surat keterangan Waris dari Notaris 

2. Copy KTP seluruh ahli waris 
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3. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah 

4. Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda-tangan 

AJB, atau Surat Persetujuan dan kuasa dari seluruh 

ahli waris kepada salah seorang di antara mereka yang 

dilegalisir oleh Notaris (dalam hal tidak bisa hadir) 

5. bukti pembayaran BPHTB Waris (Pajak Ahli Waris), 

dimana besarnya adalah 50% dari BPHTB jual beli 

setelah dikurangi dengan Nilai tidak kena pajaknya. 

Nilai tidak kena pajaknya tergantung dari lokasi tanah 

yang bersangkutan 

A.3 Tata cara penetapan pembayaran BPHTB dan PPh Final oleh PPAT 

A.3.1 Penetapan PPh Final 

Pelunasan atas tagihan PPh final yaitu pada saat SSPD BPHTB sudah 

terlebih dahulu di validasi oleh bagian BPHTB pada DISPENDA , dimana 

mengikuti hasil verlap yang dilakukan petugas DISPENDA. Penetapan PPh yaitu 

harga transaksi di kali 5%. Penyampaian PPh final di laporkan pada KPP bukan 

pada DISPENDA hanya saja nilai pajaknya mengikuti verlap DISPENDA. 

A.3.2 Penetapan BPHTB 

Dalam proses administrasi penandatangan sebuah akta oleh PPAT 

mewajibkan bukti pembayaran kepada wajib pajak, BPHTB untuk menyerahkan 

bukti pembayaran atau pelunasan pajak BPHTB yang terutang  melalui form surat 

setoran pajak daerah (SSPD BPHTB) dan telah tervalidasi oleh pihak 

DISPENDA. Sama halnya dengan kepala kantor yang membidangi pelayanan 

lelang Negara maka risalah lelang akan di tandatangani apabila wajib pajak 

menyerahkan bukti pembayaran atau pelunasan pajak BPHTB dan tervalidasi oleh 

pihak DISPENDA. 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah UU No. 28/2009 dan  peningkatan 

pelayanan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah, 

pemerintah menginstruksikan adanya petunjuk lebih lanjut mengenai pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB dalam kaitannya dengan 

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Petunjuk 
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tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor SE-

12/MK.07/2014, Menteri Dalam Negeri Nomor 593/2278/ SJ, dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/V/2014 tentang Petunjuk Pemungutan Be 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Kaitannya dengan Pendaftaran 

Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Surat Edaran Bersama 

BPHT tertanggal 6 Mei 2014. 

Surat Edaran Bersama BPHTB ini berisi hal-hal yang meliputi (i) pelaksanaan 

penelitian atau verifikasi bukti pembayaran BPHTB dan (ii) proses pendaftaran 

hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan bukti 

pembayaran BPHTB. Penelitian atau verifikasi atas bukti pembayaran BPHTB 

dilakukan dengan  tujuan 1: 

a. mencocokkan nomor objek pajak (NOP) yang dicantumkan dalam surat 

setoran pajak daerah (SSPD) BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam 

fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atau bukti 

pembayaran pajak bumi dan bangunan  (PBB)  lainnya 

b. mencocokkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang 

dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi 

pada basis data PBB; 

c. mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkandalam 

SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data 

PBB; 

d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB terutang yang meliputi dasar 

pengenaan (NPOP/NJOP), nilai pokok objek pajak tidak kena pajak 

(NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB terutang/yang 

harus dibayar 

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya 

pengurangan yang dihitung sendiri. Terhadap bukti pembayaran BPHTB 

wajib dilakukan penelitian atau verifikasi dan ditandatangani oleh Kepal 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Proses pendaftaran hak atas tanah atau 

pendaftaran peralihan hak atas tanah tetap dilaksanakan sesuai dengan 

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/IV/2013 

                                                           
       1 Wawancara Suyati Harini SH kota  batu pada tanggal 11 april 2016 
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tentang Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas 

tanah terkait dengan pelaksanaan UU No. 28/2009. 

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis tata cara penetapan BPHTB 

oleh PPAT terkait lahirnya surat edaran di atas kini tata cara penetapan BPHTB 

murni di handle oleh pihak DISPENDA kota Batu. PPAT dalam transaksi 

peralihan hak atas tanah hanya menulis transaksi yang dilakukan para pihak dalam 

AJB dan SSPD selanjutnya PPAT menghitung  nilai pajak BPHTB  dan PPh final 

atas transaksi yang dilakukan oleh para pihak sesuai rumus perpajakan yang 

tertuang dalam undang undang. 

Para Notaris/PPAT apabila mereka melakukan pengalihan hak atas tanah 

dalam menentukan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) mengadakan penghitungan sendiri sesuai dengan harga kesepakatan 

antara penjual dan pembeli, yaitu besarnya pajak terhutang adalah 5% x (Nilai 

Perolehan Obyek Pajak – Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak), di 

mana Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditentukan 

secara regional tiap-tiap daerah, untuk Kota Batu sebesar Rp 60.000.000,00.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan pendapat  dari nara 

sumber system pembayaran BPHTB tidak lagi menggunakan semangat Self 

Assesment system lagi karena adanya verifikasi yang dilakukan pihak 

DISPENDA kota Batu menjadi Oficial Assesmet System. Atas perhitungan 

penetapan besarnya pajak yang harus di bayar baik BPHTB ataupun PPh final 

tergantung dari hasil verlap yang dilakukan oleh DISPENDA. Nilai transaksi yang 

di cantumkan pada SSP dan AJB musti di verifikasi oleh DISPENDA kota Batu 

terlebih dahulu, pihak PPAT ataupun WP harus menunggu terlebih dahulu hasil 

verlap yang dilakukan oleh pihak DISPENDA. 

Apabila verlap sudah dilakukan selanjutnya terbitlah hasil laporan verlap 

yang akan di serahkan ataupun di beritahukan kepada PPAT atau WP. Hasil 

verlap itulah yang menjadi garis besar ketetapan pajak BPHTB dan PPh final yang 

harus di bayar oleh WP. Apabila perhitungan yang dilakukan oleh PPAT lebih 

rendah dari ketetapan hasil verlap maka secara otomatis akta produk PPAT ditolak 

dan di kembalikan kepada PPAT dan di sampaikan  SKPKB (surat ketetapan 
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pajak kurang bayar). Nilai yang tertera pada AJB produk PPAT tidak di ubah 

hanya saja SSP nya saja yang diubah2. 

Pada umumnya para petugas/pegawai sudah mengetahui dasar-dasar yang 

digunakan dalam penghitungan. Mereka juga mengetahui rumus untuk 

menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa para Petugas/Pegawai telah mengetahui menerapkan Self 

Assessment dengan baik, beda halnya dengan kantor perpajakan karena sebelum 

mereka diangkat sebagai petugas/pegawai sebelumnya telah ada pendidikan 

mengenai Pajak khususnya BPHTB dan peraturan-peraturan baik itu Undang-

undang dan peraturan pelaksanaan lainnya3. Secara otomatis akan dipelajari dan 

diketahui sepanjang mereka masih aktif bekerja di instansi Direktorat Jenderal. 

Sebenarnya pemerintah telah memberi kemudahan kepada para Wajib Pajak 

untuk menghitung sendiri pajak yang harus disetorkan. Dalam BPHTB sistem 

yang digunakan dalam penghitungan adalah full Self Assessment4. 

Pada full Self Assessment, proses dan hak menetapkan sudah berada pada 

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

SSB secara baik dan benar kemudian membayar sendiri di bank yang ditunjuk dan 

menyampaikan lembar ke 3 SSB tersebut ke Kantor Pelayanan PBB. 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 terutang menurut Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". 

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak Wajib tidak mengetahui 

akan hal ini, mereka menyerahkan kepada pihak lain yaitu kepada notaris/PPAT 

atau kepada pegawainya untuk tata cara perpajakan baik itu makan self 

assessment ataupun official assesment.. 

                                                           
       2 Wawancara Suyati Harini SH kota  batu pada tanggal 11 april 2016 
3 Hasil wawancara dengan Notaris Suyati harini SH. MKn. di Kota Batu tanggal  20 febuari 2016 
4 Wawancara mochamad didik petugas dinas pendapatan daerah  kota batu pada tanggal 9 febuari 
2016 
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Sebagian besar pada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Batu telah 

melaksanakan Self Assessment, sedangkan pada Wajib Pajak sebagian besar masih 

mengikuti hasil penghitungan Notaris/PPAT atau pegawainya. Wajib Pajak 

menganggap bahwa hitungan yang ditetapkan Notaris/PPAT telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku5. Dengan kata lain wp bersikap pasif 

atas pengenaan pajak baik itu BPHTB ataupun PPh final. 

Dengan lahirnya surat ini penetapan BPHTB yang dilakukan oleh 

notaris/PPAT dalam perhitungannya pada SSPD BPHTB terlebih dahulu harus di 

setorkan kepada DISPENDA kota batu dan kemudian dilakukan verifikasi atas 

kebenaran dalam nilai objek pajak tersebut dalam akta. Kepastian hukum atas 

verifikasi tertuang lebih detail dalam 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, pada huruf 66. 

Dari hasil wawancara dengan sumber bahwasanya dalam penetapan 

pembayaran BPHTB yang dilakukan notaris/PPAT tetap mengacu pada undang 

undang BPHTB. Apabila pada saat perhitungan BPHTB ataupun pencantuman 

nilai transaksi pada akta jual beli produk PPAT yang di setorkan ke DISPENDA 

di tolak, maka akan di berikan hasil verifikasi lapangan yang di lakukan oleh 

petugas pajak mengenai perhitungan atas transaksi peralihan hak atas tanah 

tersebut dalam sebuah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). 

Perlu di ketahui bahwa verifikasi lapangan yang di gunakan oleh dispenda 

yaitu menggunakan estimasi nilai pasar, dimana petugas verlap terjun langsung ke 

daerah dimana letak objek tanah tersebut, seperti apa prosesnya dalam menetukan 

verlap menjadi kerahasiaan7.  

Apabila wajib pajak keberatan akan hasil verlap tersebut bisa mengajukan 
keberatan kepada kantor pajak, biasanya yang melakukan keberatan yaitu wajib 
pajak sendiri, karena pihak dari kantor notaris/PPAT selalu ingin cepat 
merampungkan AJB dan ikut ikut saja perhitungan verlap hal ini didasari ke 

                                                           
5 Wawancara Mochamad didik petugas dinas pendapatan daerah kota batu pada tanggal  11 febuari 
2016 
 
6 SEB 
7 Wawancara dengan  mochamad didik petugas dinas pendapatan daerah kota batu  pada tanggal  9 
febuari 2016 
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efesiensian waktu karena pihak PPAT tidak mau repot dan merasa tak terbebani 
dengan nila pajak dari hasil verlap tersebut. 

PPAT tidak dapat melegitimasi perbuatan hukum pemindahan hak tanpa 

diselesaikannya pembayaran BPHTB. Harga transaksi yang merupakan 

kesepakatan antara para pihak yang tunduk pada pasal 1320 dan pasal 1338 

KUHPerdata, oleh karena kesepakatan antara para pihak , maka system 

perpajakan BPHTB adalah self assessment. Apabila PPAT menandatangani akta 

pemindahan hak tanpa meneyerahkan bukti pembayaran wajib pajak berupa SSPD 

akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh PPAT sesuai pasal 15 Peraturan daerah kota Batu No 2 tahun 

2011. 

Dari penjabaran yang di atas dapat disimpulkan bahwa surat edaran yang 

di bahas dalam penulisan ini merubah system perpajakan di Negara kita yaitu 

yang awalnya self assessment menjadi official assessment system, dimana surat 

ini memberi power lebih kepada petugas DISPENDA kota Batu untuk menarik 

pajak dari sektor BPHTB. Penetapan BPHTB murni di tetapkan oleh pihak 

DISPENDA kota Batu, perhitungan BPHTB dan PPh para pihak sesuai dengan 

nilai transaksi yang dilakukan dapat di anulir oleh DISPENDA yang mana dengan 

adanya verlap NPOP dapat berubah sesuai kepentingan DISPENDA. NJOP yang 

di jadikan patokan dasar harga range tanah tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

karena verlap didasari atas spekulan estimasi nilai tanah pada pasaran. 

Lantas perlulah dilihat dan juga di bandingkan antara  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, pada huruf 6 dan 

juga penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, dimana 

dalam undang undang ini penjelasannya yaitu “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 
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Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa mendasarkan terbitnya Surat 

Ketetapan Pajak. 

Dari penjabaran diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa atas dasar 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 membawa pengaruh terhadap perpajakan di Negara kita, tentang 

semangat self assessment yang di jadikan garis besar undang undang BPHTB 

harus rela disadari kalau dalam penetapan BPHTB dan juga PPh final di koreksi 

menjadi official assessment system. Di kota Batu sendiri surat ini membawa 

pengaruh power yang hebat terhadap DISPENDA kota Batu dalam hal pemetaan 

kelas tanah untuk NJOP ataupun verifikasi BPHTB yang nantinya akan 

menimbulkan beberapa kendala dalam hal perlihan hak atas tanah, 

 

B. Hambatan dalam penetapan BPHTB dan PPh Final dalam prakteknya 

terkait 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 

Dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada 

prinsipnya berdasarkan sistem self assessment yakni bahwa wajib pajak di beri 

kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang 

dengan mengunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan dan melaporkan tanpa berdasarkan di terbitkannya  Surat 

Ketetapan Pajak. 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah sebagai upaya yang 

baik dalam memenuhi atau mendapatkan hasil sebagai pembangunan 

pemerintahan daerah. Melihat saat ini ada sebagian pajak yang di kelola oleh 

pemerintah daerah sebagai bentuk kemandirian pemerintah daerah. Jika lihat 

anggaran pendapatan belanja daerah bisa semakin jelas bahwa hasil dari pajak 

masih menjadi primadona yang mendominasi pendapatan daerah 

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 
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(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. Di karenakan dinas pendapatan 

daerah kota Batu merasa atau berbendapat bahwa harga transaksi atas objek pajak 

tersebut terlalu rendah. 

Proses dari pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

di kota Batu mempunyai mekanisme dari pemungutannya pajak BPHTB. Dan 

landasan hukum dari penarikan atau pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan ini di atur di dalam 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. Tujuan dari pembentukan dari untuk 

memberikan kepastian hukum dari proses pemungutan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan, hal ini sesuai dengan hukum dari perolehan hak sebagai hasil 

dari perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yang tertulis di dalam akta 

peralihan yang di oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat pembuat akta tanah 

(PPAT). 

Berikut beberapa persepsi hambatan yang terjadi dalam penetapan BPHTB 

dan PPh Final: 

 

B.1 Pendapat notaris/PPAT 

Dalam membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang 

menjadi hambatan dan lama prosesnya adanya verifikasi lapangan, perhitungan 

dari pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5 % (lima persen) 

dari hasil verifikasi lapangan, perhitungan yang tepat untuk menghitung bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 5% (lima persen) dari Nilai 

Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). 

Jika melihat perhitungan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang 

sesuai dengan baik Undang-Undang 20 tahun 2000 tentang perubahan Undang 

undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 
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Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, 

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 dan rumus perhitungan bea . 

Verifikasi atas NPOP yang tercantum dalam surat setoran pajak daerah 

BPHTB dapat menyebabkan harga transaksi yang di sepakati oleh para pihak 

dikoreksi oleh Dispenda Kota Batu selaku aparatur pajak, akan tetatapi proses 

koreksi yang dilakukan oleh petugas tersebut tidak menggunakan surat ketetapan 

pajak sebagai bentuk representasinya. 

Pihak Dispenda selaku aparatur pajak dalam hal verifikasi tersebut secara 

de facto dapat menganulir kesepakatan harga antara para pihak. Kedudukan 

dispenda dalam hal ini bisa dikatakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam 

proses jual beli tersebut. Kesepakatan harga jual beli tidak disepakati oleh penjual 

dan pembeli saja akan tetapi juga melibtkan pihak Dispenda. 

Pemungutan pajak secara umum seringkali terjadi kendala atau hambatan 

yang anatara lain yaitu: 

1. Peraturan pelaksana undang undang yang tidak konsisten dengan 

undang undangnya 

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dan nasioanal 

3.  Database yang masih jauh dari standart internasional 

4. Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi 

penyelanggara Negara 

Ketentuan pasal 91 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD yang 

bermakna bahwa berapapun BPHTB yang di bayar oleh pembeli, maka para pihak 

dapat melangsungkan perlaihan hak atas tanah sepanjang telah dilampirkan pajak 

BPHTB.Seharusnya NPOP hasil verifikasi lapangan tidak dapat mengalahkan 

bunyi aturan UU PDRD yang menjadi acuan dispenda kota Batu dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarkat serta mengemban amanat tugas 

menghimpun penerimaan daerah. 

Apabila DISPENDA ingin memvaksimalkan PAD sebagai penerimaan 

daerah hendaknya harus tetap daam aturan hukum, sehingga apabila berfikir 
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bahwa NJOP PBB tidak sesuai dengan harga pasar maka harus dilakukan 

perubahan atas NJOP terkait, bukan dengan melakukan verifikasi lapangan yang 

menimbulkan ketidakpastian. 

Pada prisipnya aparatur pajak dapat menerbitkan SKP sebagai bentuk 

koreksi atas perhitungan yang merupakan kesepakatan antara para pihak SKP 

merupakan alat untuk wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya membayar 

pajak sesuai data yang akurat, karena wajib pajak menginginkan jumlah pajak 

yang terutang nihil. 

PPAT tidak dapat melegitimasi perbuatan hukum pemindahan hak tanpa 

diselesaikannya pembayaran BPHTB. Harga transaksi yang merupakan 

kesepakatan antara para pihak yang tunduk pada pasal 1320 dan pasal 1338 

KUHPerdata, oleh karena kesepakatan antara para pihak , maka system 

perpajakan BPHTB adalah self assessment. Apabila PPAT menandatangani akta 

pemindahan hak tanpa meneyerahkan bukti pembayaran wajib pajak berupa SSPD 

akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh PPAT sesuai pasal 15 Peraturan daerah kota Batu No 2 tahun 

2011. 

Proses verifikasi disinilah yang memerlukan waktu tidak singkat sehingga 

menghambat dan merugikan para pihak dan satu hal yang paling fatal adalah 

pihak meninggal dunia dan salah satu pihak meninggal dunia dan belum menanda 

tangani akta PPAT tersebut dan kemudian ahli waris tidak sepakat dengan harga 

lama. 

Hal ini lah yang harusya menjadi dasar perhitungan dari bea porelahan hak 

atas tanah dan bangunan bukan hal lain seperti tinjauan lapangan yang di lakukan 

oleh dinas pendapatan daerah, yang mereka lihat itu objek dari perbuatan hukum 

atau peristiwa hukum itu sendiri dan dasar Pelaksanaan pemungutan BPHTB tidak 

selalu berjalan dengan lancar, oleh karena itu terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi yaitu sebagai berikut:  

1. Kendala yang berhubungan dengan Wajib Pajak  

Kendala pertama yakni kendala yang berhubungan Wajib Pajak 

lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak 

BPHTB dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak 
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BPHTB, sehingga Wajib Pajak mengalami kendala/kesulitan dalam 

melakukan perhitungan terhadap BPHTB yang harus dibayarnya atas 

peralihan hak yang dilakukannya. Ditambah dengan adanya self 

assessment system dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk 

menghitung dan membayar sendiri jumlah BPHTB yang harus dibayarnya. 

Dan juga petugas pajak mengalami kesulitan dalam hal pemungutan pajak 

karena kurangnya kesadaran masyarakat, juga adanya keterlambatan 

dalam pembayaran sehingga jatuh tempo pembayaran telah melewati batas 

pembayaran dan menimbulkan denda. Kendala kedua dari Wajib Pajak 

adalah mengenai penetapan jumlah pembayaran, terkadang ada beberapa 

Wajib Pajak yang memiliki masalah yaitu dalam hal keberatan jumlah 

pembayaran pajak. Kendala ketiga dari Wajib Pajak adalah adanya 

keterlambatan dalam pembayaran pajak, sehingga menimbulkan denda dan 

pembayaran dilakukan melalui bank. 

2. Kendala yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia 

Kendala yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia adalah 

masih kurangnya SDM yang handal di bidang pendapatan. Apabila di 

dalam pemugutan bea perolehaan hak atas tanah dan bangunan itu terjadi 

atau tidak kesesuaian dengan NPOP yang sudah tertera di dalam SPPT 

PBB. Maka adanya lembaga pengaduan, melalui banding kepada kepada 

daerah yang mana hal ini disebutkan dalam pasal 19 ayat (6) undang 

undang BPHTB “Tanda penerimaan surat keberatan yang di berikan oleh 

Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk atau tanda pengiriman surat 

keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat 

keberatan.” Dan jelas tidak yang namanya verifikasi lapangan yang di 

lakukan pihak dinas pendapatan daerah kota Batu 

B.1.1 Hambatan PPh final 

 Dalam penetapan PPh final selama ini masih berjalan dengan baik, hal ini 

dikarenakan penetapan PPh final mengikuti hasil verlap BPHTB yang dilakukan 

oleh petugas DISPENDA Kota Batu jadi hambatan mengikuti yang dilakukan 

dalam penetapan BPHTB. 
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Apa yang dinamakan dengan keadilan harus di laksanakan dengan baik 

dan masksimal karena ini berdampak pada kehidupan masyarkat. Dari proses 

pemunggutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini. prinsip keadilan ini 

harus dipegang dengan teguh bagi setiap perangkat. Jika tidak di terapkan dengan 

baik maka akan muncul kekacauan dalam sistem perpajakan khususnya di kota 

Batu dan timbulah ketidak pastian hukum, pasti timbul juga ketidak adilan bagi 

wajib pajak itu sendiri. 

 

B.2 Pendapat Dinas pendapatan daerah kota Batu 

Dari hasil kegiatan interview ada beberapa hal yang menjadi kendala 

dalam realisasi pemungutan atau penerimaan Pajak BPHTB antara lain8 : 

a. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berbeda 

dengan jenis Pajak Daerah yang lain, dimana dapat diperhitungkan 

jumlah potensinya secara terus menerus dan berkesinambungan, 

sedangkan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) sangat bergantung dari transaksi yang terjadi. Bilamana 

tidak terjadi peralihan tanah dan bangunan maka tidak akan ada 

pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

b. Tim pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

kota Batu terkendala dari jumlah personil dan yang ahli di dalamnya. 

Hal ini dapat diketahui karena terdapatnya anggota tim pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tugasnya 

rangkap sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari hari tidak bisa fokus 

dan maksimal. 

c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tertera pada SPT (Surat 

Pemberitahuan) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dinilai tidak ada 

kenaikan signifikan dari tahun tahun sebelumnya, sehingga transaksi 

yang dilaporkan pada saat pengisian form Surat Setoran Pajak Daerah 

                                                           
8 Wawancara dengan  mochamad didik petugas dinas pendapatan daerah kota batu pada tanggal  9 
febuari 2015 



71 
 

 
 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) pada 

tahun 2015 banyak yang jauh dibawah harga pasar saat itu. Ini dapat 

dilihat dari pengisian atau pelaporan pembayaran Pajak BPHTB oleh 

Wajib Pajak harga transaksinya mengacu pada Surat Pemeberitahuan 

pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB). 

Sebagaimana diketahui menurut Perda BPHTB No. 2 Tahun 2011 pada 

Bab III tentang Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan 

Pajak Pasal 7 ayat 3 “Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui 

atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar 

pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan”. 

d. Nilai Pengurang Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang 

tercantum pada UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 dan di cantumkan 

pula pada Perda BPHTB No 2 Tahun 2011 ditetapkan minimal sebesar 

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). NPOPTKP BPHTB 

sebelum beralih ke Pemerintah Daerah Kota Batu dalam hal ini 

DISPENDA Kota Batu adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah). Sehingga banyak dari transaksi yang nilainya di bawah 

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menjadi Nihil. 

e. Pemahaman pengetahuan akan Pajak BPHTB dirasa masih kurang dari 

level Wajib Pajak, PPAT/Notaris dan Petugas atau Pejabat yang 

menangani BPHTB (Kelurahan, Kecamatan dan Dispenda). Contoh 

tentang perbedaan pemahaman Perda BPHTB Nomor 2 Tahun 2011 

Bab III tentang Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan 

Pajak Pasal 8 ayat 1 “ Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah) untuk setiap wajib pajak”. Dispenda mengartikan bahwa setiap 

WP hanya diperkenankan melakukan pengurangan atau NPOPTKP 

sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hanya untuk sekali 

transaksi dan karena tidak menyebutkan “untuk setiap transaksi atau 



72 
 

 
 

setiap obyek pajak”. Sedangkan PPAT / Notaris, Camat dan 

masyarakat mempunyai pandangan bahwa setiap kali transaksi mereka 

tetap mendapatkan hak untuk memperoleh NPOPTKP  

f. Perlunya perubahan peraturan daerah kota batu yang update terhadap 

perubahan tarif dasar pengenaan pajak BPHTB dimana NJOP selalu 

lebih kecil dari estimasi nilai pasar. 

g. Perlunya penegakan hukum lebih oleh DISPENDA kota Batu terhadap 

penindakan yang di lakukan oleh PPAT/PPATS yang menandatangani 

terlebih dahulu SSPD padahal SSPD ini legal apabila di verifikasi 

terlebih dahulu oleh DISPEND. 

h. Kejujuran wajib pajak mutlak harus di junjung tinggi dalam pelaporan 

pajak. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwasanya semenjak 

diundangkanya 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. bisa di lihat ataupun di amati surat edaran ini 

memunculkan hasil realisasi penerimaan PAD dari BPHTB sebagai berikut9: 

Table 1 menunjukan target penerimaan pendapatan dari BPHTB 

Tahun 
Jenis 

Pendapatan 
Target 

Jumlah 

Penerimaan 
% Lebih/kurang 

2013 
Pajak 

BPHTB 
   27,000,000,000 

                

30,523,800,613 
113.05 

       

3,523,800,613. 

2014 
Pajak 

BPHTB 
   12,750,000,000 

                

17,542,812,199 
137.59 

       

4,792,812,199. 

2015 
Pajak 

BPHTB 

   

27,000,000,000._ 

                

30,523,800,613 
113.05 

       

3,523,800,613. 

 

 

 
                                                           
9 Lampiran hasil realisasi penerimaan pajak daerah kota batu pada DISPENDA Kota batu tahun 
2013, 2014, 2015 
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Dari tabel diatas menunjukan penerimaan realisasi PAD dari sektor 

BPHTB turun dan stag pasca 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 itu di undangkan, akan 

tetapi penerimaan BPHTB di Kota Batu selalu memenuhi target hal ini di 

karenakan potensi peralihan hak atas tanah di kota Batu akan terus berjalan bagus 

dimana perkembangan kota batu juga mendorong terjadinya proses peralihan hak 

atas Tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


