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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah 

meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di 

bawah air, termasuk air laut.1 Tanah adalah salah satu obyek yang diatur dalam 

Hukum Agraria. Tanah yang diatur bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan 

tetapi tanah dari aspek yuridisnya, yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah 

yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang menentukan: “Atas dasar hak 

menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan 

kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum”.2 

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 

Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga yaitu 

panjang, lebar dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Tata Ruang. 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960, LN 

No.104 Tahun 1960, TLN No.2043. 
2 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, Maret 2015), hal.7. 
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Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan 

disegala bidang menuju masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah 

dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 

menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban 

kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. 

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi 

kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang 

sangat menguntungkan. Selain itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi 

pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan dan 

bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada 

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

dan Bangunan. Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut 

Undang-Undang ini telah memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, 

terutama masyarakat golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, yaitu dengan mengatur nilai perolehan hak atas tanah dan 

bangunan yang tidak dikenakan pajak. 
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Pada jaman dahulu, dikenal adanya pungutan pajak dengan nama Bea Balik 

Nama yang diatur dalam Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. 

Bea balik nama ini dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap 

yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang 

ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia. Harta 

tetap yang dimaksud dalam Ordonansi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-

hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan 

akta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu Ordonansi Balik Nama 

Staatsblad 1834 Nomor 27.  

Kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak yang dimaksud 

di atas tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan hak-hak baru yang diatur 

dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

selanjutnya disebut UUPA. Sejak diundangkannya UUPA ini, Bea Balik Nama atas 

hak harta tetap berupa hak atas tanah tidak dipungut lagi, sedangkan ketentuan 

mengenai pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal yang 

didasarkan pada Ordonansi 1924 Nomor 291 masih tetap berlaku. 

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas dan sebagai pengganti Bea 

Balik Nama atas harta tetap berupa hak atas tanah yang tidak dipungut lagi sejak 

diundangkannya UUPA, perlu diadakan pungutan pajak atas perolehan hak atas 

tanah dan bangunan dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Tarif yang ditetapkan menurut undang-undang ini adalah sebesar 5% (lima 

persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. Oleh karena itu, semua 



 

4 
 

pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan diluar ketentuan undang-

undang ini tidak diperkenankan.       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya 

disebut pajak. BPHTB pada dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang 

diterima oleh orang atau badan dan terjadi dalam wilayah hukum negara Indonesia. 

BPHTB merupakan pajak yang terhutang dan harus dibayar oleh pihak yang 

memperoleh surat hak atas tanah dan bangunan agar akta atau risalah lelang, atau 

surat kepastian pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan 

oleh pribadi atau badan. Pada dasarnya perolehan hak merupakan hasil dari suatu 

peralihan hak dari suatu pihak yang memiliki atau menguasai tanah dan bangunan 

kepada pihak lain yang menerima hak atas tanah dan bangunan tersebut.  

Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena dua hal, yaitu 

peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Perolehan hak karena peristiwa hukum 

merupakan perolehan hak yang diperoleh seseorang karena adanya suatu peristiwa 

hukum, misalnya pewarisan, yang mengakibatkan hak atas tanah tersebut berpindah 

dari pemilik tanah dan bangunan sebelumnya (pewaris) kepada ahli waris yang 

berhak. Perolehan hak karena pewarisan ini hanya dapat terjadi apabila terjadi 

peristiwa hukum, yaitu meninggalnya si pewaris. Apabila si pewaris tidak 

meninggal dunia maka tidak akan ada pewarisan yang mengakibatkan hak atas 

tanah dan bangunan beralih dari pewaris kepada ahli waris. Cara perolehan hak 

yang kedua adalah melalui perbuatan hukum, dimana pemilik tanah dan bangunan 
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secara sadar melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah dan 

bangunan miliknya kepada pihak lain yang akan menerima peralihan hak tersebut. 

Contoh perolehan hak karena perbuatan hukum antara lain jual beli, hibah, lelang, 

tukar menukar dan lain sebagainya.  

Ketentuan pajak BPHTB dalam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut UU No.20/2000).  

Pengertian jual beli tanah dalam UUPA tidak didefinisikan secara jelas, 

hanya dalam beberapa pasal yang mengatakan bahwa hak atas tanah itu dapat 

beralih dan diperalihkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA 

yang menyebutkan bahwa hak untuk dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang 

kepada orang lain sehingga pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum 

yang disengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang 

mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. 

Kedua bentuk peralihan hak tersebut di atas baik karena adanya peristiwa 

hukum maupun perbuatan hukum dibuat secara tertulis, yakni berupa akta dan atau 

surat keterangan ahli waris. Akta ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni 

oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
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ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.3 Akta Notaris adalah dokumen resmi 

yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 

165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta 

Notaris merupakan bukti sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan 

pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta-akta yang 

dibuat oleh Notaris adalah Kuasa untuk menjual, Perjanjian Jual Beli, Keterangan 

Hak Waris, Wasiat, dan lain sebagainya.4 Sedangkan yang dimaksud dengan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang 

diberi wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu.5 Hal ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

selanjutnya disebut PP No.24/1997.   

Dalam prakteknya perbuatan hukum yang banyak terjadi atas peralihan hak 

atas tanah dan bangunan di masyarakat adalah karena jual beli. Jual beli menurut 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 

Sedangkan menurut UUPA, jual beli adalah proses yang dapat menjadi bukti 

adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli dengan prinsip dasarnya terang 

dan tunai. Jual beli secara umum adalah proses kesepakatan antara pihak pertama 

dan pihak kedua yang mengikat kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu. 

                                                           
3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. 
4 www.wikipedia.org. 
5 Pasal 1 angka 24 PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia 

(LNRI) Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 

3696.  
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Pihak penjual memberikan suatu benda kepada pihak pembeli. Akibat pemberian 

suatu benda tersebut, maka pembeli memiliki kewajiban membayar harga yang 

telah dijanjikan dan disepakati untuk menebus barang yang telah diperoleh melalui 

jual beli. Berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli ini, 

maka jual beli dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT.  

Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) menurut Pasal 37 PP No.24/1997 

merupakan “bukti sah (selain risalah lelang jika peralihan haknya melalui lelang) 

bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain”.6 Pembuatan 

AJB dapat dilakukan setelah seluruh pajak-pajak yang timbul karena transaksi jual 

beli sudah lunas dibayarkan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. PPAT/Notaris 

hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada 

saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan.7 

Sehubungan dengan berlakunya PP No.24/1997, maka terhadap tanah dan 

bangunan yang dimiliki oleh seseorang baik melalui waris ataupun jual beli wajib 

didaftarkan di Kantor Pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah tersebut disertai 

dengan kewajiban pembayaran pajak, yakni BPHTB yang dikenakan bagi pemilik 

tanah dan bangunan dan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada penjual.  

Pada kenyataannya didalam praktek jual beli hak atas tanah dan bangunan 

yang aktanya dibuat dihadapan PPAT telah ditandatangani terlebih dahulu oleh 

pihak penjual, pihak pembeli, PPAT dan saksi-saksi sebelum wajib pajak 

menyerahkan bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB). Kelalaian PPAT yang telah 

                                                           
6 Pasal 37 PP No.24/1997, LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696. 
7 Pasal 24 ayat (3) UU No.20/2000, LN No.130 Tahun 2000, TLN No.3988. 
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menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan sebelum adanya 

bukti pembayaran pajak berupa SSPD-BPHTB telah melanggar ketentuan Pasal 24 

ayat (1) dan (3) UU No.20/2000. Hal ini menjadi pengalaman pribadi bagi penulis 

ketika PPAT tempat magang mandiri memberikan tugas untuk melanjutkan 

menangani pengajuan permohonan BPHTB nihil selaku kuasa dari pihak pembeli 

di Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Duren Sawit yang 

belum diselesaikan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak penandatanganan akta 

di bulan Januari 2019.  

AJB sebagaimana dimaksud di atas telah ditandatangani oleh PPAT 

sebelum adanya penyerahan bukti pembayaran pajak berupa SKPD-BPHTB dari 

masing-masing pihak, baik dari pihak penjual selaku penerima hak atas tanah yang 

diperoleh karena waris dan pihak pembeli selaku pihak yang menerima peralihan 

hak atas tanah karena jual beli. Akibat perbuatan penjual yang tidak membayar 

BPHTB yang diperoleh karena waris tersebut telah merugikan pihak pembeli dalam 

pengajuan permohonan BPHTB nihil.  

Sedangkan PPAT merasa dirinya selama menjalani tugas profesinya 

tersebut belum pernah menemukan kesalahan yang telah dilakukannya terkait 

dengan pembayaran BPHTB. Karena pembayaran BPHTB selama ini dapat 

dilakukan bersamaan dengan proses peralihan hak atas tanah setelah dirinya 

membacakan akta yang telah dibuatnya dan kemudian ditandatangani oleh para 

pihak di kantornya. Menurutnya SSPD-BPHTB dapat dibayarkan setelah dilakukan 

penandatanganan akta oleh para pihak dan pembeli telah membayar lunas kepada 

penjual sesuai dengan nilai transaksi sebagaimana dituangkan dalam akta.  
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Sementara pihak penjual menganggap telah memenuhi apa yang menjadi 

kewajibannya, yaitu sebagai wajib pajak diwajibkan membayar PPh yang timbul 

atas nilai transaksi. Kemudian pihak penjual menyerahkan seluruh dokumen yang 

diperlukan dan telah ditandatangani di atas materai untuk proses selanjutnya.  

Selain itu para pihak juga memberikan kuasa kepada PPAT untuk proses 

selanjutnya, yakni untuk proses pelaporan pajak di Kantor Pajak Pratama (KPP) 

setempat dan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kantor 

Pertanahan. Sebelum pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan, seharusnya 

dilakukan pembayaran BPTHB oleh pembeli yakni dibuktikan dengan adanya bukti 

bayar BPTHB. Dalam kasus ini PPAT telah lalai dengan tidak menindaklanjuti 

secara langsung agar mendesak pihak penjual segera melakukan pembayaran 

SSPD-BPTHB yang diperoleh karena waris yang disampaikan oleh petugas 

UPPRD Duren Sawit pada saat pengajuan permohonan BPHTB nihil atas nama 

nama pembeli sebagaimana telah diatur dalam UU No.20/2000. Bahkan hal ini oleh 

PPAT seolah-olah disengaja dibiarkan terjadi karena sikap pihak penjual yang tidak 

kooperatif dan tidak mau membayar BPHTB hak atas tanah yang diperoleh karena 

waris dari almarhum ibunya sebagai wajib pajak. 

Akibat kelalaian PPAT tersebut di atas maka permohonan BPHTB nihil 

pihak pembeli tidak dapat disetujui oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak (UP3D) 

dikarenakan dokumen administrasi yang tidak lengkap. Permohonan BPHTB nihil 

dapat diajukan wajib pajak atas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan untuk 

pertama kali, sedangkan untuk kepemilikan rumah kedua dan selanjutnya wajib 

pajak diwajibkan untuk membayar BPHTB ke kas negara sesuai ketentuan yang 

berlaku. Permohonan BPHTB nihil karena jual beli diajukan sebelum 



 

10 
 

penandatanganan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT yang dilampirkan dalam 

permohonan BPHTB nihil tersebut di atas adalah masih berupa draft akta. 

Atas perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam kasus di atas maka 

terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi 

administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk setiap pelanggaran.8  

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak akta 

tersebut ditandatangani maka PPAT menyerahkan akta tersebut kepada Kantor 

Pertanahan untuk pendaftaran pemindahan haknya.9 Berdasarkan pengalaman 

penulis tersebut di atas maka dalam rangka penulisan tesis ini, penulis mencoba 

untuk menelusuri, meneliti, dan menganalisis lebih mendalam tentang aspek hukum 

yang timbul terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah menandatangani akta 

sebelum adanya penyerahan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, dengan mengambil judul “AKIBAT HUKUM 

PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIDAFTAR 

DALAM PERMOHONAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan diteliti 

dan dikaji permasalahan sebagai berikut: 

                                                           
8 Pasal 26 ayat (1) UU No.20/2000. 
9 Pasal 37 PP No.24/1997, LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696. 
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1. Apakah akibat hukum penandatanganan Akta Jual Beli yang tidak didaftar 

dalam permohonan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan? 

2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang melakukan penandatanganan AJB atas tanah dan bangunan 

yang tidak terdaftar dalam permohonan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penandatanganan AJB 

yang tidak didaftar dalam permohonan BPHTB. 

2. Untuk memgetahui dan menganalisis sanksi/hukuman yang diberikan 

terhadap Notaris/PPAT yang melakukan penandatanganan AJB atas tanah 

dan bangunan yang tidak terdaftar dalam permohonan BPHTB. 

 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini sebagai 

berikut: 

1.3.2.1 Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya di dalam pendaftaran hak atas tanah dan bangunan dalam permohonan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
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1.3.2.2 Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi 

referensi bagi pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan tidak hanya 

mengetahui tetapi juga memahami aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia 

mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khususnya bagi 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu: 

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang isinya meliputi 

tentang Jual Beli Tanah dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

BAB III : Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan tesis ini yang berisi jenis penelitian, jenis 

data, teknik pengumpulan data,  metode pendekatan, dan 

analisis data. 

BAB IV : Bab ini merupakan analisis dan pembahasan hasil 

penelitian yang disertai dengan uraian mengenai akibat 

hukum penandatanganan akta jual beli yang tidak didaftar 

dalam permohonan BPHTB dan sanksi/hukuman yang 
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diberikan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan 

penandatanganan AJB atas tanah dan bangunan yang tidak 

terdaftar dalam permohonan BPHTB. 

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan 

dari penelitian dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


