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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Raymond Sapthara (2010) dengan judul “ Pengenaan Pajak Atas Pengalihan 

Hak atas Tanah dan Bangunan PPJB ( Perjanjian Pengikatan Atas Jual Beli) Lunas 

Yang Didertai Kuasa Jual”. Hasil penelitian adalah pengenaan Pajak Penghasilan 

Final atas Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli tas tanah dan/ atau 

bangunan beserta perubahannya telah mendapat kepastian hukum melalui pasal 4 

ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 

ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas  Tanah 

dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 

Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pengalihan dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

 Harefa (2015) dengan judul “Pengenaan PPh Final BPHTB Terhadap 

Permohonan Hak Baru Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertifikat 

yang Dialih Setelah Bersertifikat di kota Binjai”. Hasil Penelitian disimpulkan 

bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, Undang-undang PPh jo PP 

No. 71 tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan, permohonan hak baru atas tanah 



8 
 

dan/atau bangunan yang belum bersertifikat adalah bukan objek pajak, karena 

permohonan tidak mendapat keuntungan secara ekonomis (penghasilan). 

Pengenaan PPh Final BPHTB tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maupun 

syarat objektif, sehingga bertentangan dengan azas kepastian hukum (certainty), 

azas kenyamanan (convinience of payment) dan azas keadilan (equity) dalam 

perpajakan. Sedangkan Pengenaan BPHTB terhadap Permohonan Hak Baru atas 

Tanah dan/atau Bangunan yang belun bersertifikat, berdsarkan ketentuan yang 

tersebut oadal pasal 85 ayat (2) hruf b UU PDRD jo. Pasal 2 ayat (3) huruf b Perda 

Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2011 Tentang BPHTB, permohonan hak baru 

(pendaftaran tanah untuk pertama kali) adalah merupakan objek pajak. Untuk 

memenuhi aspek keadilan, maka seharusnya Permohonan hak baru (pendaftaran 

tanah untuk pertama kali) PPh Final BPHTB tidak diekenakan , karena bukan objek 

pajak. Pengenaan BPHTB telah memenuhi aspek keadilan karena merupakan objek 

pajak. Setelah memperoleh sertifikat, tanah dan bangunan tersebut dialihkan, 

penjual dikarenakan PPh Final BPHTB dan pembeli dikarenakan BPHTB. 

Sehingga tidak terjadi pembebanan PPh Final BPHTB dua kali bayar kepada 

pemohonan (pemilik tanah). Karena pengenaan PPh Final BPHTB terhadap 

permohonan hak baru (pendaftran tanah untuk pertama kali) bukan objek pajak, dan 

pengenaan tersebut tidak memenuhi aspek keadilan, hendaknya Badan Pertanahan/ 

Kantor Pertanahan Kota Binjai sebagai intansi pemerintah yang mengatur mengenai 

pendaftaran tanah, tidak lagi menjadi pembayaran PPh BPHTB sebagai syarat 

permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat ( 

pendaftaran tanah untuk pertama kali).  
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B. Tinjuan Pustaka  

1. Pengertian Mekanisme 

Pengertian mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam 

suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesui 

denghantujuan. (Bagus:1996). Mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk suatu 

alat, perkakas dsb. (Poerwadarmita:2003). 

2. Verifikasi Perpajakan 

a. Pengertian Verifikasi Pajak 

Dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 pasal 1 verifikasi dalam pajak adalah 

serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan 

objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan 

wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki 

atau diperoleh Direktur Jendral Pajak, dalam rangka menerbitkan surat 

ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak 

dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

Untuk surat pemberitahuan hasil verifikasi yaitu surat yang berisi tentang 

hasil verifikasi berupa koreksi atas kewajiban perpajakan wajib pajak, dasar 

koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak 

kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil verifikasi 

sedangkan untuk pembahasan akhir hasil verifikasi adalah pembahasan 

antara wajib pajak dan petugas verifikasi atas hasil verifikasi yang 

dituangkan dalam berita acara mengenai pembahasan akhir hasil verifikasi 
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yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi, baik yang 

disetujui maupun yang tidak disetujui. 

b. Tujuan Verifikasi Pajak 

Berdasarkan PP No 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, tujuan dilakukannya 

verifikasi adalah untuk: 

1. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan 

2. Menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan atau 

berdasarkan permohonan 

3. Mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan 

4. Mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan atau berdasarkan 

permohonan wajib pajak 

5. Mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan atau 

berdasarkan permohonan pengusaha kena pajak dan/atau 

6. Menerbitkan surat ketetapan pajak. 

 

3. Pajak   

a. Pengertian Pajak 

 Menurut ketentuan umum dalam undang-undang pasal 1 ayat (UU No. 28 Tahun 

2007) pajak adalah konstribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negera 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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 Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiyai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 

sumber utama untuk membiayai public investment. Sedangkan S.I Djayaningrat 

memberikan pengertian sebagai berikut:“ Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negera 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 negra secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan umum”. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka yang menjadi unsur dari pajak adalah: 

a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) 

berdasarkan kekuatan undanng-undang serta aturan pelaksanaannya 

b. Dalam pembiyaan 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 pengeluran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan 

untk “Public Invesment”  

e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan 

f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan tidak budger atau mengatur.  
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 Dari definisi  diatas dapat disimpulakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari 

rakyat kepada pemerintah yang berdarkan Undang-undang untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah yang menyangkut degan tugas negara dan masyarakat 

mendapatkan imbalan secara tidak langsung. 

4. Dasar Hukum Pajak 

 Suatu negara mempunyai dasar hukum pajak, hukum pajak dibagi menjadi dua 

yaitu hukum pajak materil formil.dan hukum pajak materil. 

1. Pajak Formil 

Hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan 

hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 

materil). (mardiasmo, 2002) Hukum ini memuat antara lain: 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib 

pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan 

utang pajak 

c. Kewajiaban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan, dan hak-hak wajib apajk misalnya mengajuakan keberatan 

dan banding. 

Contoh ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

2.  Pajak   Materil 

 Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan 

anatara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang yang dikenai pajak 
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(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak, 

dan hubungan hukum anatara pemerintah dan wajib pajak. 

a. Undang-undang Nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan 

b. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan restribusi. 

5. Fungsi pajak 

Sebelum berfikir pajak sebagai beban sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang 

sangat penting untuk menjalankan suatu negera dibawah ini adalah fungsi pajak 

menurut Dwi Sunar Presetyo  

1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak bersfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran 

negera. 

2. Fungsi reguland (pengatur) 

Pajak berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi dengan melalui kebijakan 

pajak 

3. Alat sebagai penajaga stabilitas  

Pajak berfungsi mengandalikan inflasi denagan menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga. 

4. Sarana redistribusi  

Pajak berfungsi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara 

membiayai kepentingan umum, membuka kesempatan kerja dan 

sebagainya. (Presetyo 2012:19) 

Fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 
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Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang 

lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena 

itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluran  pembangunan. 

Contoh: Penerimaan pajak sebagi salah satu sumber penerimaan APBN. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan 

kebijakn pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (halim, bawono, & 

dara, 2014) Contoh : 

a. Memberikan insetif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan 

investasi di dalam negeri. 

b. Pengenaan pajak tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong 

peningkatan ekspor produk dalam negeri. 

a. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di 

atas air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan. 
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6. PAJAK PENGHASILAN 

a. Pengertian pajak penghasilan 

 Pajak penghasilan tergolong sebagai Pajak subjektif yaitu pajak yang 

mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam 

pengenaan pajak. Subjek pajak yang memperoleh atau menerima disebut wajib 

pajak dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008,dan wajib pajak dikenakan pajak 

penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau dapat juga pajak 

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau 

berakhir dalam tahun pajak. Keadaan pribadi wajib pajak, yang tercermin pada 

kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnyan, ikut 

dipertimbangakan dan dijadikan dasar utama dalam menentukan berapa besarnya 

jumlah pajak yang dapat di bebankan kepadanya. 

 Penentuan daya pikul seseorang sangat subjektif sifatnya karena daya pikul 

dapat di tentukan dengan berbagai ukuran. Jumlah, penghasilan, kekayaan wajib 

pajak, jumlah tanggungan keluarga adalah contoh unsur penentuan dalam 

mengukur daya pikul. Apabila penghasilan di pergunakan sebagai ukuran daya 

pikul, seseorang akan di kenakan pajak berdasarkan jumlah penghasilannya. Orang-

orang yang berpenghasilan berbeda akan dikenakan pajak yang berbeda. Apabila 

tanggugan keluarga di ikut sertakan dalam menentukan daya pikul orang-orang 

yang mempunyai penghasilan yang sama, akan dapat di kenakan pajak yang 

berbeda-beda seandainya mempunyai tanggungan keluarga yang berbeda. Dengan 

perbedaan tanggungan keluarga menyebabkan adanya daya pikul. 
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 Mills (1806-1873) dalam Muhammad (2006) melapori perbedaan pajak atas 

Pajak Langsung Dan Pajak Tidak Langsung. Dari dua perbeadaan dengan 

memperhatikan unsur yang mempunayi arti ekonomis yang ada pada pengertian 

pajak. Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah: 

1. Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus 

menanggung dan membayarnya 

2. Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, 

tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. 

Dari kedua pengertian diatas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama 

dimiliki keduanya yaitu: 

a. Penanggung jawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang yang secara hukum 

(Yuridis Formal) harus membayar pajak, 

b. Penanggung pajak, adalah orang yang membayar pajak (dalam arti ekonomis), 

dan  

c. Pemikuk pajak (destinstsris), yaitu orang yang dimkasud oleh ketentuan harus 

memikul beban pajak. 

Jika dalam pengenaan pajak, ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang, 

maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Langsung. Jika ketiga 

unsur itu terpisah, tau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak yang 

dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Tidak Langsung. 

 Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, 

semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian 
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Pajak Penghasialn agar mudah dipahami. Di bawah ini merupakan definisi Pajak 

Penghasilan menurut para ahli perpajakan. 

 Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasian yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.(Resmi 

,2011:74).  

a. Objek Penghasilan 

 Menurut Mardiasno,(2011:139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, 

grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-undang 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegitan dan penghargaan 

3. Laba usaha 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

a. Keuntungan karena pengalihanharta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 
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c. Keuntungan karena likuidisi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengembil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan 

sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan 

peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang 

bersangkutan, dan 

e. Keuntungan karena penjuakan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penembangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pembelian 

utang 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9. Sewa dan penghasialn lain sehubungan dengan penggunaan harta 
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10. Permintaan atau perolehan pembayaran berkala. 

b. Pajak penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 

a. Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 

Penghasilan yang dikenakan pph bersifat final yang diatur dalam pasal 4 

ayat 2 (resmi, perpajakan teori dan khasus, 2016) meliputi: 

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri 

dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), dan jasa giro. 

2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri 

3. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga lainnya 

4. Hadiah undian 

5. Persewaan tanah dan/atau bangunan 

6. Jasa kontruksi, meliputi perencanaan kontribuksi, pelakasanaan kontruksi 

dan pengawasan kontruksi 

7. Wajib pajak usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan 

8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak 

orang pribadi 

9. Deviden yang diterima/diperoleh wajib  pajak orang pribadi dalam negeri. 

 Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan 

kepada wajib badan maupun wajib pajak pribadi atas jenis penghasilan tertentu 

yang bersifat final atau pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa 

pajak dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. 
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b. Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 

 Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat 

dikreditkan (dikurangkan ) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun 

pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh, penghasilan yang 

dikenakan pajak bersifat final, (halim, bawono, & dara, 2014) yaitu: 

1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat 

utang negara, obligasi yang dimaksud termasuk surat utang berjangka waktu 

lebih dari 12 bulan. Surat utang negera meliputi obligasi negara dan surat 

perbendaharaan negara. 

2. Penghasilan berupa hadiah undian  

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 

modal ventura 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan 

dan 

5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan 

pemerintah. 
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7. Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Harta berupa Tanah dan/atau 

Bangunan 

 Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, Peraturan Dirjen 

Pajak Nomor PER-28/PJ/2009, dan Surat Edaran Dirjen Dirjen Pajak Nomor SE-

30/PJ/2013, dan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016. 

 Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau 

cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah 

1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, 

penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan 

pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasduk pembangunan untuk 

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. 

2. Penjualan, tukar-menukar, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang 

disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 

a. Pengaliahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama  

     Malang Utara  Objek Pengalihan Hak atas Tanah dan/atu Bangunan 

 Pengalihan hak merupakan pemberian wewenang kepada seseorang yang 

diberikan hak untuk memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang telah dialihkan, 

orang pribadi atau bandan yang menerima penghasilan dari pengalihan hak ats 

tanah dan/atau bangunan, wajib membayar atau dipungut Pajak Penghasilannya 

baik dalam kegiatan usahanya maupun diluar usahanya saat terjadinya transaksi. 
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b.  Pengalihan Hak 

 Ada beberapa pengalihan hak dibawah ini, merupakan bentuk dari pengalihan 

hak menurut (PP 48/49) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: 

1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, 

penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah 

pihak yang bukan pemerintah 

2. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, 

penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain, yang disepakati oleh pemerintah 

guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan 

umum yang tidak memerlukan persyaratan khsus misalnya penjualan atau 

pelepasan hak tanh kepada pemerintah untuk Proyek Rumah Sakit Umum atau 

Proyek Kampus Universitas 

3. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemidahan hak pelepasan hak, penyerahan 

hak, lelang, hibah, atau cara lain, kepada pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, 

yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah proyek-proyek jalan umum, saluran 

pembuangan, air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran 

irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul 

penanggulungan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas angkatan 

bersenjata republik indonesia. 

Dengan rincian diatas, penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan  dihadapan Notaris walupun tidak selaku penjabat pembuat akta 

tanah(PPAT) meliputi berbagai bentuk seperti akta perikatan jual beli, jual beli 
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pengalihan bangunan di atas tanah negara (Kota Madya), pelabuhan atau di atas 

tanah pihak ketiga, jual beli atau pengalihan hak pengelolaan, atau cara lain yang 

dapat dikategorikan penjualan tanah, tanah dan/atau bangunan di hadapan Notaris. 

 Dalam pengalihan hak dengan cara lain termasuk pengalihan hak sehubungan 

dengan (SE 04/96) 

1. Waris 

2. Sewa guna usaha dengan hak opsi 

3. Sale and lease book 

4. Penyetoran modal saham dalam bentuk tanah/atau bangunan (inbreng) 

5. Pengalihan hak sehubungan dengan bangun guna serah (BOT – Built 

Operate Transfer) 

6. Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan alihan  

usaha 

7. Pembuburan badan hukum 

8. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

c.  Tarif Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 

tentang perubahan atas PP No. 71 Tahun 2008 tentang pembayaran PPh atas 

Pengalihan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini ditetapkan dan 

mulai berlaku 8 agustus 2016. Peraturan ini berlaku efektif 30 hari sejak tanggal di 

tandatanganinya PP ini oleh Presiden Joko Widodo tanggal 8 Agustus 2016 lalu. 

Dengan demikian peraturan ini telah berlaku efektif secara nasional sejak 9 
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september 2016. Pelaksanaan pembayaran dan pemungutan serta tata cara 

pembayaran diatur lebih lanjut Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian 

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Pengalihan dari Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan beserta perubahannya: 

Inti dari kebijakan ini adalah: 

1. 2,5% (dua lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa 

Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan 

2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas dan/atau bangunan 

berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susunan Sederhana yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak yang usaha pkoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan 

3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada 

pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari 

pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus 

dari kepala daearah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atu pemungutan PPh Final adalah: 

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp 60.000.000 dan 

bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah 
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2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu drajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan 

3. Badan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan 

dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang 

bersangkutan 

4. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan. 

(resmi, perpajakan teori dan khasus, 2016) 

 

8. Penelitia Formal di Seksi Pelayanan 

Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan menurut 

SE-40.PJ.2017 penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Penelitian Formal 

Penelitian formal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, 

penyeluhan, dan konsultasi perpajakan, yang wilayah kerjanya meliputi tanah 

dan/atau bangunan. 
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2. Penelitian Material 

Penelitian yang dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar dan 

teradministrasikan yang surat pemeberitahuan pajak penghasilannya atau 

kegiatan usahanya dilakukan. Wajib pajak ini merupakan wajib pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi yang belum memilki 

NPWP atau usaha pokoknya adalah mengalihkan hak tanah dan/atau bangunan. 

9. Flowchart 

Flowchart adalah kumpulan simbol-simbol tertentu didalam suatu bagan 

menunjukkan suatu proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

dengan proses lainnya, didalam suatu program. Dibawah ini adalah contoh 

beberapa symbol yang ada di flowchart. 

Tabel  2.1 Simbol Flowchart 

Simbol  Nama   Fungsi  

  

 

Titik terminal   Sebagai awalan (start) 

atau akhiran (end)  

  

 

Keputusan  Untuk memilih 

keputusan sesuai 

dengan kondisi yang 

ada  
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Baris penghubung  Sabagai penghubung 

pada lembar yang 

berbeda  

 

  

 

Kegiatan manual  Sebagai proses atau 

kegiatan dengan cara 

manual  

  

 

Dokumen  Sebagai masukan 

berasal dari dokumen 

kertas atau 

pengeluaran  

  

 

Garis Alir  Tanda untuk 

menunjuksn bagian 

interupsi selanjutnya  

  

 

Penyimpanan  

offline/arsip  

Data yang ada di 

symbol ini 

menunjukan disimpan  

  

 

Disk magnetic  Penyimpanan 

permanen sebagai 

database  
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Pengolahan 

computer  

Proses yang dilakukan 

oleh komputer    

  

 

Penghubung 

halaman yang sama  

Menghubungkan aliran 

proses pada halaman 

yang sama  

   

Kegiatan operasi  Lingkaran besar untuk 

kegiatan operasi misal 

mengetik  


