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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia, seperti negara lain di belahan dunia ini, memiliki 

kewajiban untuk melayani kebutuhan dari masyarakatnya melalui berbagai 

macam bentuk penyelenggaraan tugas negara. Untuk mencapai hidup 

sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai 

berbagai keperluan pembangunan. Penyelenggaraan tugas negara tersebut 

memerlukan biaya yang identik dengan uang. Untuk mendapatkan uang, 

selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri, banyak jalan yang 

ditempuh oleh pemerintah
1
 sebagaimana tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang di terima 

oleh negara diperoleh dari Dalam Negeri, yang antara lain diperoleh dari 

Penerimaan Minyak dan Gas, Pajak dan Bukan Pajak. 

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, 

sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada 

hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu 

pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya 

juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga 

pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini 

dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 
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amandemen ketiga yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang 

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

Pajak telah menjadi primadona sebagai sektor yang memberikan 

penerimaan terbesar bagi negara serta merupakan salah satu sumber dana 

utama dalam melakukan pembangunan termasuk di negara Indonesia. Pajak 

adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Namun 

saat ini pajak masih dikonotasikan sebagai sesuatu yang berat dan 

membebani masyarakat. Padahal dengan pajak sebagai sumber pendapatan  

negara, pengeluaran negara termasuk di bidang pembangunan dapat 

dilakukan. Di sisi lain pajak bukan hanya berfungsi untuk memasukkan 

uang ke kas negara, tetapi juga merupakan wujud partisipasi   masyarakat   

dalam   pembangunan   dengan   memenuhi     kewajiban kenegaraan dalam 

upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional.
2
 Pajak merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan 

dengan hukum. Dengan demikian dalam pembangunan nasional khususnya 

pembangunan hukum di bidang hukum administrasi negara, hokum pajak 

sebagai sarana yang penting dalam kerangka menunjang pemasukan pajak 

ke kas negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan pembangunan 

ekonomi dan sosial.
3
 

Istilah pajak itu sendiri sudah ada sejak lama. Pada masa kerajaan di 

Nusantara pun konsep pajak telah ada. Bahwa seluruh tanah adalah milik 

raja,  oleh sebab itu rakyat harus membayar sejumlah tertentu karena  

mereka menempati  tanah  milik  raja,  dikenal  dengan  nama  upeti,  atau  
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“drwya hadji”. Istilah “pajak” baru muncul pada abad ke-19 di Jawa, yaitu 

pada saat Pulau Jawa dikuasai oleh pemerintah Kolonial Inggris dalam 

tahun 1811-1814, dimana pada waktu itu diadakan pungutan landrente yang 

diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles. Pada tahun 1813 dikeluarkan 

peraturan Landrente-stelsel yang menentukan sejumlah uang yang harus 

dibayarkan oleh pemilik tanah kepada pemerintah Inggris, dimana jumlah 

uang tersebut setiap tahun hampir sama besarnya. Penduduk menamakan 

pembayaran Landrente sebagai “pajeg”atau “duwit pajeg” yang berasal 

dari bahasa Jawa: ajeg, artinya tetap. Pajeg berarti: jumlah uang yang tetap 

pada tiap tahunnya harus dibayar dalam jumlah yang  sama. 

Pajak didefinisikan berbeda-beda oleh tiap pakar, namun pada  intinya 

yang disebut dengan pajak adalah : suatu pemungutan yang dilakukan secara  

paksa oleh negara yang tujuan utamanya untuk memenuhi keuangan negara 

dan membaginya berdasarkan tingkat kemampuan dari warga negara. 

Adapun karakteristik pajak adalah: 

1. Dipungut berdasarkan Undang-Undang 

2. Tidak ada kontra prestasi secara langsung kepada para pembayar pajak 

3. Dipungut oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah  

5. Dapat dipaksakan 

Hukum pajak merupakan hukum yang dinamis, dimana setiap 

tahunnya dikeluarkan peraturan perpajakan baru. Hal ini menggambarkan 
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hukum pajak merupakan jembatan antara hukum yang bersifat statis dan 

kaku dengan ekonomi yang bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. 

Hukum pajak adalah hukum yang selalu mengalami perkembangan dan 

tentunya tidak dapat dilepaskan antara kepentingan negara dan kepentingan 

warga negara.
4
 

Tujuan pajak mempunyai hubungan erat dan tidak dapat lepas dari 

tujuan negara yang sekaligus menjadi landasan tujuan pemerintah. Tepatnya 

kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari 

kebijakan ekonomi  atau kebijakan pendapatan negara (fiscal policy.
5
 

Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus harus dapat 

menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
6
 

Terdapat 3 fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi keuangan, dimaksudkan untuk mengisi anggaran negara. 

Pajak dipungut oleh negara untuk menutupi beban-beban negara 

dan disalurkan untuk kepentingan umum. 

b. Fungsi ekonomi, terdapat 2 fungsi pajak secara ekonomi, yaitu: 

a. Yang bersifat konjungtural, dimana pajak dapat mengatasi inflasi 

suatu negara 

b. Yang bersifat struktural, dapat mengatur struktur perekonomian 

misalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas pajak 

c. Fungsi sosial: 
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a. Secara makro : memeratakan distribusi penghasilan (distribution 

of income). Contohnya semakin besar penghasilan seseorang, 

semakin tinggi dikenakan pajak/pajak yang harus dibayarkannya. 

b. Secara mikro : sangat spesifik, contohnya untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras dan rokok, produk-produk tersebut 

dikenakan pajak yang tinggi. 

Jelas terlihat dari ketiga fungsi pajak tersebut bahwa pajak mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Dengan pajak fasilitas-

fasilitas umum dapat dibangun dan dinikmati oleh masyarakat, bahkan 

fungsi penting lainnya pajak dapat mengatasi inflasi hingga dapat mengatur 

stuktur  perekonomian negara. 

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 yaitu dinyatakan bahwa semua pajak untuk 

keperluan negara berdasarkan undang-undang.
7
 Pembaharuan perpajakan 

nasional (tax reform) yang dimulai pada tahun 1983 merupakan awal dari 

kebijakan perpajakan yang baru di Indonesia, yaitu melakukan perombakan 

total mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pembaharuannya antara lain adalah penyederhanaan jenis-jenis pajak; 

penyederhanaan ketentuan mengenai cara pemenuhan kewajiban pajak; dan 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk 

menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah 
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pajak yang seharusnya terhutang berdasarkan peraturan perundang-undangan  

perpajakan (Self Assessment system). Sebelum tahun 1984 sistem perpajakan 

di Indonesia masih menggunakan Official Assessment System, di mana pajak 

baru terutang setelah dihitung oleh kantor pajak dan pegawai pajak yang 

menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tanggal 31 

Desember 1983, maka pada saat itulah sistem perpajakan Indonesia berubah 

dari Official Assessment system menjadi Self Assessment System. 

Dengan prinsip “Self Assessment” yang dianut di negara kita, 

sosialisasi setiap aturan baru harus dilakukan secara maksimal, hal ini 

dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak memahami cara 

perhitungan dan pembayaran pajak, sedangkan dalam prinsip Self Assesment 

ini Wajib Pajaklah yang harus berperan aktif, menghitung sendiri pajak yang 

harus dibayarkan, dan kemudian membayar pajaknya. Dasar “Self 

Assessment” diatur dalam Pasal 12 UU KUP adalah setiap Wajib Pajak 

membayar pajak terutang sesuai ketentuan Undang- Undang perpajakan 

dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. 

Membuat agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dalam 

“Self Assessment System” menjadi faktor yang  penting, dan agar Wajib 

Pajak tidak menganggap pembayaran pajak sebagai beban. Oleh karena itu 

Wajib Pajak akan cenderung unuk tidak menghindari pajak, tidak 

mengelakkan pajak, dan tidak melalaikan kewajibannya   untuk    membayar   

pajak   yang sudah menjadi kewajibannya. 
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Kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 

pembayaran dan penghitungan pajak sangatkah besar. Untuk mewujudkan 

terlaksananya “Self Assessment System” yang baik dan teratur, maka 

dibutuhkan pemahaman tentang pajak, penerapan Law Enforecement yang 

dilakukan oleh Pemerintah. Agar Wajib Pajak dapat memahami perpajakan 

khususnya aturan dan penghitungan pembayaran pajak, maka peran 

Pemerintah sangatlah penting. Pemerintah harus memberikan 

penyuluhan/sosialisasi mengenai aturan perpajakan, terlebih lagi setiap 

tahunnya dikeluarkan aturan baik Peraturan Perundang-undangan maupun 

Undang-Undang di bidang perpajakan. Selain itu Pemerintah juga 

melakukan pembinaan dan pengawasan agar Self Assessment berjalan 

dengan baik. Sehubungan dengan prinsip “Self Assessment” ini, tugas 

pemerintah menurut Pasal 12 ayat (3) KUP adalah sebagai controller atau 

pengawas, dimana pemerintah dapat melakukan koreksi terhadap jumlah 

pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak. Berdasarkan tugas pemerintah sebagai 

controller inilah dikeluarkan berbagai aturan mengenai perpajakan. 

Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam 

pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak 

yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian 

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

digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan 

pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya dalam penulisan hukum ini 
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penyebutannya akan disingkat dengan akronim BPHTB).
8
 

Notaris dan PPAT dapat disebut sebagai Mitra Pajak, dimana 

diharapkan melalui Notaris dan PPAT serta pejabat lainnya yang ditunjuk 

oleh Undang- Undang, dapat membantu negara dalam hal pemungutan 

pajak. Beberapa aturan pajak secara tegas menyebutkan Notaris dan PPAT 

didalamnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sejak mulai berlakunya 

Undang-Undang ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

digolongkan menjadi salah satu dari jenis pajak kabupaten/kota. 

Disebutkan dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tersebut diatas bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya 

dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak. Pasal 92 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 : Pejabat Pembuat Akta 

Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 menyebutkan sanksi yang tegas, yaitu : Pejabat Pembuat Akta 

Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (1) dan ayat 

(2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 
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(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. Ayat (2) 

menyebutkan : Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 

membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) untuk setiap laporan. Selain aturan dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009, jabatan PPAT/Notaris juga disebut secara jelas dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara 

Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 

menyebutkan : 

“Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, 

perjanjian, kesepakatan atau Risalah Lelang atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan bahwa Pajak 

Penghasilan yang wajib dibayar atas penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan telah dibayar ke Kas Negara oleh Wajib 

Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.” 

Ayat (2) dalam pasal yang sama menerangkan bahwa pembuktian 

pembayaran Pajak Penghasilan ke Kas Negara kepada pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak 

dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diteliti oleh Kantor 

Pelayanan Pajak dengan menunjukkan asli Surat Setor Pajak yang 

bersangkutan. Ditegaskan dalam ayat (3), yang dimaksud dengan Pejabat 

yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris, 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang 

diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam setiap transaksi, 

misalkan jual-beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT, para pihak 

terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar pajak, baik Pajak Penghasilan 

(PPh) bagi pihak penjual /pemberi hak ataupun Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pihak pembeli/yang menerima hak. 

Dilandasi oleh “Self Assessment System” yang dianut di Indonesia, maka 

Wajib Pajak ini diberi kewenangan untuk menghitung dan membayar dan 

melaporkan jumlah pajak yang terutang. Pembeli sebagai pihak yang 

mendapat hak atas tanah wajib membayar Bea Peroalehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan atau dikenal dengan BPHTB. Penjual sebagai pihak yang 

menerima pembayaran atas peralihan hak akan mendapat penghasilan 

tambahan dari hasil menjual tanah, oleh karena itu ia berkewajiban untuk 

membayar Pajak Penghasilan (PPh). Karena adanya “Self Assessment 

System”, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah penjual dan pembeli 

melakukan kesepakatan untuk tidak mencantumkan nilai transaksi yang 

sebenarnya dalam Akta Jual-Beli untuk meminimalisir pembayaran pajak, 

baik BPHTB maupun PPh. Hal ini tentunya dapat merugikan keuangan 

negara. Oleh karena itu, fungsi pemerintah sebagai pengawas sangat 

diperlukan. 

Dalam perubahan peraturan tentang Pajak Penghasilan terakhir, yaitu 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang menjadi 
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obyek pajak (penghasilan) adalah 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 untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

bentuk apapun. Salah satunya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disebutkan 

bahwa penghasilan yang dikenai pajak bersifat final diantaranya adalah 

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa  tanah  dan/atau  

bangunan,  usaha  jasa  kostruksi,  usaha  real  estate, dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan.
9
 Yang wajib membayar Pajak Penghasilan tersebut 

tentunya adalah Wajib Pajak yang menerima pendapatan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

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

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

Januari 1998, akan tetapi pada tanggal 31 Desember 1997 pemberlakuan 

BPHTB yang semula direncanakan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

1998 ditangguhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian BPHTB baru belaku efektif 

pada tanggal 1 Juli 1998. Adapun tujuan pembentukan Undang-undang 

tentang BPHTB adalah :
10

 

“perlunya diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan 
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sebagai upaya kemandirian bangsa untuk memenuhi pengeluaran 

pemerintah berkaitan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan Umum dan pembangunan”. 

Perkembangan tersebut sesuai juga dengan perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia, maka pada tahun 

2000, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 

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

dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997. Salah satu hal 

pokok yang di ubah adalah dengan diperluasnya cakupan obyek pajak untuk 

mengantisipasi terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam 

bentuk terminologi yang baru. Kedua undang-undang yang mengatur 

mengenai pajak BPHTB tersebut hanya mengatur ketentuan pokok saja 

sehingga untuk diterapkan secara baik tentu harus didukung oleh Peraturan 

Pelaksanaan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan 

Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Seiring dengan perkembangan 

perekonomian dan ketentuan hukum perpajakan, berbagai aturan 

pelaksanaan tersebut juga mengalami perubahan yang senantiasa harus 

diikuti oleh para praktisi hukum dan wajib pajak. 

Reformasi perpajakan daerah sebagai akibat dirasakan perlunya 

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 ditandai dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang untuk selanjutnya dalam penulisan hukum ini akan disingkat 

penyebutannya dengan akronim UU PDRD, membawa perubahan besar 
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dalam pemungutan BPHTB di Indonesia yang berkaitan erat dengan di 

berlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaannya berhubungan dengan 

kebijakan mengenai struktur pemerintah pusat dan daerah yaitu sekalipun 

BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat akan tetapi penerimaan BPHTB 

sebagian besar merupakan pendapatan daerah, namun dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) BPHTB menjadi Pajak 

Daerah dan pendapatannya menjadi milik daerah sepenuhnya. Status 

BPHTB yang semula merupakan Objek Pajak Pusat berubah menjadi Objek 

Pajak Daerah dan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota sehingga 

membuat pemerintah Kabupaten/Kota berperan besar dalam pengenaan dan 

pemungutan BPHTB mulai dari penerapan peraturan, penetapan pajak, 

pemantauan pembayaran, sampai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak untuk dapat memastikan uang pajak masuk ke kas daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 34 

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

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sudah berlaku kurang 

lebih selama 8 tahun. telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif 

tanggal 1 Januari 2010, dimana juga telah terjadi perubahan mendasar 

berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Undang-Undang PDRD pada pasal 180 angka (6) menyatakan dengan 

tegas bahwa UU BPHTB yang selama ini menjadi dasar pemungutan pajak 
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BPHTB sebagai pajak pusat hanya berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak 

diterbitkannya UU PDRD tersebut dan mengamanatkan Pemerintah Daerah 

masing-masing untuk membuat peraturan pelaksanaannya misalnya dalam 

bentuk peraturan bupati atau peraturan walikota tentang teknis pemungutan 

BPHTB agar dapat diimplementasikan.
11

 

Sehubungan dengan dimasukkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan ke dalam golongan pajak daerah, maka pemungutan atas 

BPHTB tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan 

menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaannya, di 

tiap daerah akan diatur dengan peraturan daerah masing-masing. 

Provinsi Banten yang terkenal dengan potensi pariwisatanya yang 

tinggi, juga memiliki potensi yang besar di bidang perpajakan. Salah satu 

daerah di Provinsi Banten yang memiliki potensi yang sangat besar di 

bidang pertanahan adalah Kota Tangerang Selatan. Areal di Tangerang 

Selatan yang terbangun untuk industri properti membuat banyak investor 

tertarik untuk membangun dan memperluas usahanya di kota ini. Mulai dari 

pembangunan perumahan, apartemen, hotel, restoran, hingga sarana hiburan 

lainnya. Dengan masuknya BPHTB sebagai pajak daerah, maka aturan 

mengenai BPHTB ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 Kota Tangerang Selatan telah 

dikeluarkan untuk mengatur mengenai BPHTB di Kota Tangerang Selatan. 

Peraturan daerah atau Perda harus dipersiapkan secara matang agar tidak 

terjadi kerancuan dan kebingungan terhadap aturan-aturan baru tersebut. 

                                                           
11

 Marihot Pahala Siahaan, Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB, Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2010, hal.vii 
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Untuk itu aturan-aturan yang jelas harus diterapkan khususnya di bidang 

perpajakan yang berkaitan dengan pertanahan agar dapat memberikan 

kepastian hukum bagi para investor. Dalam penelitian ini penulis akan 

meneliti tanggung jawab PPAT di bidang perpajakan khususnya di daerah 

Kota Tangerang Selatan. Sehubungan dengan adanya aturan baru tersebut, 

maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul : 

Tinjauan Hukum Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 di Kota Tangerang 

Selatan. 

 

1.2. Pokok Permasalahan 

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Pengalihan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berkaitan dengan Akta Pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat dihadapan PPAT 

menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 di Kota Tangerang 

Selatan? 

2. Bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap harga jual yang disampaikan 

para penghadap yang tidak sesuai dengan harga jual sebenarnya yang 

bertujuan untuk mengurangi pajak? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan pajak PPh dan BPHTB 

berkaitan dengan Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

(Akta Jual Beli) yang dibuat dihadapan PPAT menurut Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2010 di Kota Tangerang Selatan? 

2. Mengetahui dan menganalisis aturan yang terkait tanggung jawab PPAT    

terhadap harga jual yang disampaikan para penghadap yang tidak sesuai 

dengan harga jual sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi pajak. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat utama dari penelitian ini, hendaknya tercapai apa yang 

diharapkan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum 

agraria khususnya dalam hal kesadaran hukum masyarakat dalam 

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah serta pemahaman perpajakan 

terkait pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat membuka 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepastian hukum serta 

tanggung jawab perpajakan dalam bidang pertanahan khususnya 
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pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melaui Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini 

disusun dengan cara membagi dalam empat bab, yang mana tiap bab 

terdapat beberapa  sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang 

terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan 

tesis ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan di mana berkaitan dengan 

alasan mengapa penulis mengambil topik dalam penulisan tesis ini, pokok 

permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang hendak 

dikaji lebih dalam pada penulisan tesis ini. Bagian terakhir pada bab ini 

adalah sistematika penulisan untuk menguraikan kerangka isi dari tesis ini. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai teori yang berkaitan dengan PPh final 

atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan,  bea pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB), serta peran dan tanggung jawab PPAT dalam 

penerimaan BPHTB. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai jenis, spesifikasi, waktu, dan lokasi 

penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik 

analisis data 
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BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan kasus terkait Pajak Penghasilan 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, serta tanggung 

jawab perpajakan PPAT dalam penerimaan BPHTB. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai penutup dari penelitian kesimpulan dan saran mengenai Pajak 

Penghasilan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kota 

Tangerang Selatan yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah serta peran PPAT 

dalam penerimaan BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




