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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara pada awalnya terbentuk akibat berkumpulnya manusia yang 

hidup bersama-sama dalam satu kelompok karena wilayah tempat tinggal yang 

saling berdekatan, untuk mempertahankan hidupnya dan secara alami 

menjalankan sifat manusia yang tidak bisa hidup seorang diri saja sebagai 

makhluk sosial. Dahulu kala pada jaman perburuan saat manusia hidup dengan 

menangkap hewan di hutan sebagai mata pencaharian, manusia hidup 

berpindah-pindah, namun kemudian seiring dengan kemajuan zaman, manusia 

tinggal menetap dan mulai bercocok tanam mengolah tanah dan mengambil 

hasilnya sebagai sumber makanan.  

Pada masa tinggal menetap dan bercocok tanam ini, kelompok 

manusia yang disebut sebagai masyarakat primitif merasakan perlu adanya 

seorang pemimpin (primus inter pares) atau sekelompok orang yang bertugas 

sebagai pemimpin yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota masyarakat karena 

dipercaya kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan kepadanya 

diberi wewenang untuk bertindak atas nama masyarakat untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat. 

Pertambahan jumlah penduduk dan semakin rumitnya masalah 

menyebabkan diperlukan peraturan yang tidak tertulis maupun yang tertulis. 

Selanjutnya, dibutuhkan sebuah organisasi untuk menjawab kebutuhan akan 

kejelasan hierarkisitas kekuasaan serta pentingnya pengawal bagi pelaksanaan 

dari peraturan-peraturan yang ada dan telah disepakati bersama tersebut agar 
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berjalan dengan tertib karena tidak bisa lagi diawasi oleh satu atau dua orang 

saja. Organisasi dengan kekuasaan untuk memaksakan suatu adanya peraturan 

agar dipatuhi oleh warganya tersebut inilah yang kemudian disebut negara dan 

kita kenal hingga saat ini, sehingga pengertian negara tersebut sejalan dengan 

apa yang diungkapkan oleh Bapak Ilmu Negara, George Jellinek yang juga 

seorang profesor ilmu hukum publik dari Universitas Heidelberg, Jerman, 

yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok 

manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
1
 

Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam 

pembangunan nasional, tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada 

dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta 

perkembangan bangsa ini. Adapun dasar hukum penerapan pemungutan pajak 

di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan 

undang-undang”.Sehingga dapat diartikan bahwa ketentuan dalam Pasal 23A 

tersebut secara jelas menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah melakukan 

pemungutan pajak haruslah didasarkan pada suatu peraturan perundang-

undangan. Ketentuan tersebut merupakan sebuah hal yang positif agar negara 

tidak sewenang-wenang membebankan pungutan baik itu berupa pajak atau 

pungutan lain yang bersifat memaksa kepada warganya tanpa diatur dengan 

undang-undang sebagai sebuah perwujudan negara hukum.
2
 

                                                           
1Samidjo,Ilmu Negara, Bandung: C.V. Armico, 1986,  hal. 29 
2
 Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Revisi),Jakarta : Rajawali Pers, 2010, 

hal. 8. 
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Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini wajib untuk 

menuangkan segala kebijakan bidang perpajakannya kedalam sebuah 

peraturan perundangan-undangan agar tercipta sebuah kepastian hukum dalam 

bidang perpajakan. 

Menurut pendapat R. Santoso Brotohadiharjo, Pajak adalah : 

“ Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.”
3
 

Dari definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara 

ekonomis dimana pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke 

sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis bahwa pajak adalah iuran 

yang dapat dipaksakan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur 

yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dalam undang-undang”. 

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) 

yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat 

membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama 

kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan 

bermotor. 

                                                           
3
 R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , ed.4, cet.1, Bandung : Rafika Aditama, 

2003, hal.2. 
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3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat 

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan. 

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan 

ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 

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 penyebutannya akan disingkat dengan 

akronim BPHTB).
4
 Mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut 

dalam kehidupan, maka sudah sepatutnya orang pribadi atau badan hukum 

yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan 

karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak 

oleh negara. 

 BPHTB merupakan salah satu pajak objektif atau pajak yang terutang 

dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan 

sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat 

                                                           
4
 Marihot Pahalamana Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan 

Praktek, ed.1 ,cet.1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.6. 
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dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5

 Pemungutan BPHTB 

adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam proses peralihan hak 

(balik nama) atas tanah dan bangunan di Indonesia, karena Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) dilarang untuk menandatangani akta peralihan 

hak sebelum wajib pajak melunasi BPHTB sebagaimana mestinya.
6
 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi melalui perbuatan 

hukum atau peristiwa hukum. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang 

terjadi akibat hibah wasiat dikelompokkan kepada perolehan hak sebagai 

akibat adanya peristiwa hukum.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa 

hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian 

hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum 

tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
7
 

Terjadinya peralihan hak dalam hibah wasiat merupakan suatu 

perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang akan berakibat pada 

berpindahnya hak seseorang secara tetap kepada pihak lain. Hal tersebut juga 

akan menimbulkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan peralihan hak 

yang dilakukan yaitu dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh dan 

dihadapan notaris. Disamping itu pemindahan hak melalui hibah wasiat akan 

berkaitan dengan dikenakannya pajak BPHTB dalam proses hibah wasiat 

tersebut. 

                                                           
5
Ibid, hal. 160.  

6
  Marihot Pahala Siahaan, Kompilasi Peraturan Di Bidang BPHTB, Panduan Dalam Penyusunan 

Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hal.7.   
7
 Iwan Mulyana, Panduan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak tas Tanah dan Bangunan (BPHTB,) 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor :28 Tahun 2009, Jakart : Mitra Wacana Media,2010,              

hal. 7.   
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Perlindungan dan kepastian hukum haruslah diberikan secara seimbang 

kepada seluruh masyarakat, karena ketertiban masyarakatlah yang merupakan 

tujuan dari terciptanya hukum itu sendiri.
8
 Hukum tidak hanya mengatur 

hubungan yang terjadi diantara manusia dengan manusia lainnya akan tetapi 

juga mengatur hubungan antara manusia yang telah meninggal dunia dengan 

harta kekayaan yang telah di tinggalkannya, yang mana dalam hal ini diatur di 

dalam hukum waris.  

Bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda) dan Timur 

Asing Tionghoa maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih 

merupakan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah pewarisan 

sedangkan untuk warga negara Indonesia yang beragama islam maka 

kompilasi hukum islamlah yang akan dipakai sebagai sumber hukum utama 

dalam penyelesaian masalahnya. Akan tetapi mengenai dasar hukum apa yang 

akan dipakai oleh seseorang di dalam sistem pewarisannya itu tergantung 

kepada kehendak dan kesepakatan dari para ahli waris dari pewaris tersebut. 

Konsep hibah wasiat secara sederhana merupakan sebuah penetapan 

tentang waris yang dibuat oleh pewaris ditujukan pada ahli warisnya, yang 

dalam hal mana harta warisannya tersebut dapat berupa barang bergerak 

maupun barang yang tidak bergerak (tanah). Pada dasarnya hibah wasiat sama 

halnya dengan hibah biasa, namun terdapat beberapa ketentuan yang 

menyimpang dari hibah biasa, yaitu pemberian hibah oleh si pemberi hibah 

dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sedangkan pada hibah 

                                                           
8

 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 1993, hal 1-2. 
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wasiat, suatu hibah baru akan berlaku apabila si pewaris sudah meninggal 

dunia.  

Hibah wasiat (legaat) tidak sama dengan hibah (schenking) karena 

hibah adalah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma yang dilakukan 

semasa hidupnya si pemberi hibah dan hibah akan berlaku secara efektif sejak 

dilakukannya hibah tersebut, sedangkan untuk hibah wasiat 

pemberlakukannya baru akan efektif setelah si pemberi hibah meninggal 

dunia, dan berdasarkan Pasal 959 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap-

tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan 

penyerahan kebendaan yang dihibahkan kepada ahli waris atau para penerima 

wasiat, yang diwajibkan menyerahkannya.
9
 

Akan tetapi, penerima hibah atau disebut legataris tidak mempunyai 

hak untuk menggantikan pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menagih 

pada para ahli waris agar hibah wasiat tersebut dilaksanakan.
10

 Dengan kata 

lain hibah wasiat bukanlah suatu cara untuk memperoleh hak milik, karena 

penerima hibah harus menyerahkan barang tertentu tersebut dengan cara 

penyerahan atau balik nama. Dengan dilakukannya proses balik nama, maka si 

penerima hibah wasiat tersebut menjadi subjek pajak pada perolehan hak 

karena hibah wasiat.  

Peralihan hak atas tanah dan bangunan ini berkaitan dengan 2 (dua) 

aspek yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima peralihan hak, 

kedua belah pihak dihadapkan pada ketentuan hak dan kewajiban sehubungan 

                                                           
9Ibid. 
10 Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 78. 
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dengan adanya peralihan hak tersebut.
11

 Peralihan hak atas tanah dan 

bangunan ini sangat berkaitan dengan hukum dan ditandai dengan adanya 

bukti, yaitu akta jual beli, akta hibah, fatwa waris, surat keputusan pemberian 

hak atas tanah dan bangunan.Disisi lain yang menjadi perhatian penting adalah 

tentang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi si penerima hibah 

wasiat. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hibah wasiat 

sebagaimana ditentukan pada UU No. 28 Tahun 2009 diwajibkan untuk 

membayar pajak BPHTB. Ketentuan mengenai pengenaan BPHTB terhadap 

hibah wasiat terdapat dalam Pasal 85 ayat (1) disebutkan “Objek Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan”, pada ayat (2) disebutkan perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah 

adanya pemindahan hak karena hibah wasiat.  

Penentuan saat terhutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan terhadap hibah wasiat dapat memberikan makna ganda. Hal 

tersebut dapat menciptakan tidak adanya kepastian hukum dalam pemungutan 

Bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan terhadap hibah wasiat 

dikarenakan ketidak jelasan dalam pengaturan saat terutang. Kepastian hukum 

dalam penentuan saat terhutang sangat diperlukan dalam pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan baik untuk wajib pajak sendiri yaitu 

penerima Hibah wasiat maupun bagi para Pejabat Pembuat Akta 

Tanah/Notaris dalam menjalankan proses Hibah wasiat. 

                                                           
11Ibid. 
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Berdasarkan uraian-uraian peneliti tersebut di atas maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul ”Kepastian Hukum Terhadap 

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 

Untuk Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah Wasiat.” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hubungan antara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (BPHTB) dengan perolehan hak atas hibah wasiat ? 

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap hibah wasiat dalam pengenaan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu 

hukum terkait dengan paradigma science as a prosess (ilmu sebagaiproses), 

dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah berhenti (final), terkait dengan 

penelitian terhadap pengenaan pajak BPHTB atas hibah wasiat, sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan asas kepastian 

hukum terhadap hibah wasiat dalam pengenaan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan implementasi 

terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

(BPHTB) berdasarkan perolehan hak karena Hibah Wasiat. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum 

Agraria mengenai mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat.  

2. Kegunaan Praktis  

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan praktis. 

Kegunaan praktis dari penelitian ini, antara lain : 

a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam 

bidang hukum, serta dapat dipakai sebagai acuan dalam terhadap 

pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan akibat 

peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat. 

b. Bagi Instansi Pertanahan dan Pemerintah Derah, dapat dipakai sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses 

pendaftaran peralihan hak atas tanah, dan pengenaan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan akibat peralihan hak atas tanah 

berdasarkan hibah wasiat. 

c. Bagi peneliti, di samping untuk kepentingan penyelesaian studi juga 

untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum waris, 

hukum pertanahan, dan hukum pajak. 

1.5. Kerangka Teoritis 

Teori adalah merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta 

harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung 
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dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya. 

Kontinuitas perkembangan Ilmu Hukum selain bergantung pada metodologi, 

aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.
12

 

Teori diartikan sebagai ungkapan mengenai klausal yang logis di 

antara perubahan variable dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan 

sebagai kerangka berfikir (frame of thinking) dalam memahami serta 

menangani permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut. 
13

 

Sedangkan kerangka teori adalah merupakan kerangka berfikir lebih 

lanjut terhadap permasalahan yang diteliti, yang merupakan landasan dari teori 

atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari 

permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka 

pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis yang menjadi bahan 

perbandingan atau sebagai pegangan yang mungkin disetujui atau tidak 

disetujui yang merupakan masukan eksternal bagi penulisan tesis ini.
14

 

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka 

teori diarahkan secara ilmu hukum dengan unsur-unsur hukum pula. Dengan 

demikian fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 

arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.
15

 Menurut JJ. H. 

Bruggink, Teori Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling 

berkaitan berkenaan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan 

                                                           
12 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1982, hal 6. 
13  J.J.J. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Azas-Azas, Jakarta: Penyunting M.Hisyam, 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hal. 201. 
14 Bintoro Tjokroamidjojo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta : CV. Haji Mas 

Agung,1998, hal. 80 
15 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kwalitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya,1993, hal 35. 
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putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting 

dipositifkan".
16

 

Negara adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan atau organisasi 

kemasyarakatan yang paling tinggi dan bersifat khusus sehingga berbeda 

dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Oleh karena itu negara 

mempunyai sifat-sifat khusus yang melekat sebagai berikut :
17

 

1. Memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh warga 

negara, misalnya untuk membayar pajak dan lain-lain. 

2. Monopoli, misalnya dalam mencetak uang. 

3. Mencakup keseluruhan, maksudnya kekuasaan negara itu mencakup 

seluruh wilayah negara. 

Negara mempunyai tujuan yang harus direalisasikan, untuk itu Negara 

melakukan dua tugas, yaitu  membiayai pemerintahan dan pembangunan 

nasional yang mana terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan 

sumber pembiayaan. Penerimaan rutin negara salah satunya diperoleh dari 

pungutanpungutan berupa pajak. 

Pemungutan terhadap segala jenis pajak harus berdasarkan undang-

undang, dan yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai 

Pemungut Pajak (fiskus). Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari 

masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak 

mendapatkan kontra prestasi langsung, bukan berarti pemerintah dapat 

menentukan tarif pajak secara sembarangan melainkan harus merupakan 

                                                           
16 B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, 

Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 201 l, hal 159 
17 Tunggul Ansari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, 

hal 1. 
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kesepakatan antara Presiden (pemerintah) dengan DPR sesuai dengan UUD 

1945 yang menyebutkan bahwa pembuatan undang-undang dilakukan oleh 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu 

pada teori kepastian hukum, dan teori kewenangan negara, khususnya 

kepastian hukum dan wewenang negara dari pengenaan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan terhadap Hibah Wasiat. 

Menurut Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. 

Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, 

maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil atau 

juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni 

bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu 

besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat tata hukum itu 

boleh dilepaskan.
18

 

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada 

empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : 

1. Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan 

(gesetzlichesRecht). 

2. Hukum itu didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu perumusan 

tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti 

kemauan baik atau kesopanan. 

                                                           
18 Theo Hujibers, Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta : Kanisius, 1982, hal. 163. 
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3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah 

dijalankan. 

4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
19

 

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya 

dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada 

kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan 

akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah 

demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering 

terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “Lex dura, set tamen scripta” 

(Undang-Undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).
20

 

Pemungutan pajak harus diatur dalam Undang-Undang, tujuannya agar 

ada jaminan hukum untuk Negara dan Wajib Pajak dalam penyelenggaraan 

pemungutan pajak. Negara memiliki hak untuk memungut pajak, namun 

pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengabaikan teori-teori perpajakan yang 

ada. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 

Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab 

itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri 

mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya 

pemungutan pajak.  

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan 

                                                           
19 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), 

termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), JakartaKencana, 2012, hal. 292. 
20  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty, 1988,        

hal. 58. 
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sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering 

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya 

berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan 

pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).
21

 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara 

dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat 

berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani 

warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut 

Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang 

manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan 

dari orang atau Negara.
22

 

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 

wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan 

istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. 

Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan 

dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter 

hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik 

maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan 

atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.
23

 

                                                           
21 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998,  hal. 

35-36 
22 Ibid, hal. 35 
23 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa 

tahun, hal. 20. 
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Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 

keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi 

secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada 

kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan 

delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ 

pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam 

arti pemberian  wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas 

nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat 

menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). 

Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan 

dengan suatu Undang-Undang, karena mengacu pada Pasal 23 A Undang–

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang 

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

Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan 

Undang-Undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat 

disebut perampokan (taxation without representation is robbery). Pemungutan 

pajak harus diatur dalam Undang-Undang, tujuannya agar ada jaminan hukum 

untuk Negara dan Wajib Pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. 

Negara memiliki wewenang untuk memungut pajak, namun pelaksanaan hak 

tersebut tidak boleh mengabaikan teori-teori perpajakan yang ada. 

Dalam pemungutan pajak dilakukan dengan memperhatikan beberapa 

asas,yang salah satunya yaitu asas kepastian (certainty theory ) yang dipelopori 

oleh Adam Smith. Kepastian yang yang dimaksud di sini adalah kepastian yang 

berhubungan dengan hukum yang mengandung arti jaminan hukum dan bukan 
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kepastian yang didasarkan kesewenang – wenangan, karena itu kepastian dalam 

hal ini sering dikaitkan dengan kepastian hukum. Asas kepastian ini berarti 

penarikan pajak oleh negara (fiskus) kepada para wajib pajak harus dilakukan 

dengan kepastian hukum berdasarkan peraturan tertulis dalam suatu sumber 

hukum yang dalam arti formal berbentuk Undang-Undang yang dibuat melalui 

badan legislatif. Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-Undang 

pajak. Dalam pembuatannya harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat 

dalam Undang-Undang pajak, jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau 

memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung 

pada susunan kalimat, susunan kata, dan pengunaan bahasa hukum secara tepat 

sangat diperlukan. Lebih lanjut asas kepastian berarti dalam pemungutan pajak 

harus ada kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif, mekanisme 

pemungutan, sanksi administrasi, dan saksi pidana. Intinya wewenang Negara 

dalam memungut pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu 

untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun wajib pajak.24 

Bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak 

yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang terdiri atas 

beberapa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Salah satunya adalah perolehan 

hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari hibah wasiat, sebagaimana diatur 

dalam pasal 85 ayat 2 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah. 

 

 

 

                                                           
24  Mariot Pahala Siahaan, Kompilasi Peraturan Bidang BPHTB, Panduan dalam penyusunan 

aturan pelaksana Peraturan Daerah tentang BPHTB, Graha Ilmu : Yogyakarta, hal.30. 
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1.6. Rencana Sitematika Penulisan 

  BAB I : PENDAHULUAN 

-Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, dan Sistematika 

Pembahasan. 

  BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 

-Dalam Bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dari 

hukum pajak, pengertian Pajak, pengenaan pajak, pengertian dan 

dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), 

BPHTB sebagai pajak daerah, hibah wasiat, bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) atas hibah wasiat, berdasarkan 

sumber hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 

  BAB III : METODE PENELITIAN. 

-Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang metode 

penelitian yang akan menguraikan metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

  BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

-Bab ini akan menganalisis dan menjawab atas rumusan masalah 

yang telah dikemukakan dalam BAB I tentang Bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas hibah wasiat, dengan 

menggunakan teori hukum untuk identifikasi suatu masalah. 

  BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 -Bab ini memuat tentang Kesimpulan dan Saran. 




