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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Setiap negara mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satunya 

adalah pembangunan sarana dan prasarana. Dalam memenuhi kebutuhan – 

kebutuhan tersebut negara harus mempunyai penghasilan. Dimana penghasilan itu 

digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara serta yang menjalankan roda pemerintahan bertugas 

mengupayakan penghasilan, guna membiayai kebutuhan negara. 

       Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat berpotensi untuk 

membiayai kebutuhan maupun pembangunan negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat 

memaksa menurut undang – undang, serta tidak memberikan timbal balik secara 

langsung, melainkan dapat dirasakan dengan cara menikmati dan menggukanan 

sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. 

       Sejak diresmikannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 

2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi menggali 

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 

daerahnya sendiri. 

       UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU nomor 25 Tahun 1999 

tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah” menetapkan
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 bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga 

kelompok sebagaimana di bawah ini: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) , yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 

2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah. 

       Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

daerah, Undang – undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan 

retribusi daerah menjadi salah satu sumber penghasilan yang berasal dari dalam 

daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing – masing daerah dan setiap 

daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali potensi daerahnya, 

mengelola dan menggunakan sumber – sumber daya alam serta potensi – potensi 

lain yang terdapat di daerahnya masing – masing, sehingga nantinya dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) juga harus melihat dampak terhadap kegiatan ekonomi 

masyarakat yang artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh 

berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat. 
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Berikut dibawah ini contoh perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 

Jawa Timur: 

Tabel 1 

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 

No Uraian Realisasi 2014  (Rp) Realisasi 2015 (Rp) % 

1 Pajak Daerah 11.517.684.926.168,60 12.497.148.704.551,00 8,50 

2 Retribusi Daerah 148.638.035.645,33 176.560.147.695,33 18,79 

3 

Hasil pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan  

342.920.271.075,28 352.223.333.471,28 2,71 

4 

Lain – lain 

Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

2.433.273.302.069,73 2.366.713.529.184,97 -2,74 

Jumlah 14.442.516.534.958,94 15.392.645.714.902,58 6,58 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 Maret 2016) 

 

         Salah satu unsur dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Undang 

– Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan, pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan 
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Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; 

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan 

Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; 

Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya undang - undang 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan 

pajak daerah, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Indonesia, 

sehingga pemungutan pajak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada 

masyarakat atau wajib pajak, serta keseuaian pemungutan atas suatu kepemilikan 

obyek pajak. 

       Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu sumber 

pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kabupaten atau kota untuk 

pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 

diuraikan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 

pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

       Bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, salah 

satunya adalah pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemenrintah Daerah. Masa 

Transisi pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) ditetapkan 1 tahun setelah diterbitkannya Undang – Undang nomor 28 
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tahun 2009 dan mulai efektif menjadi Pajak Daerah pada tanggal 1 Januari 2011. 

Undang – Undang (UU) Nomor 20 tahun 2000 pasal 23 menjelaskan, penerimaan 

negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan 

imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

       Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 5%. 

Tetapi, mulai tanggal 8 Agustus 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2016 tentang PPh final atas penjualan 

tanah dan bangunan yang diberlakukan satu bulan sejak Peraturan Pemerintah 

(PP) tersebut ditandatangani, yaitu 9 September 2016. Melalui peraturan yang 

termasuk paket kebijakan ekonomi jilid XI, Presiden Joko Widodo meminta 

seluruh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk mengubah Peraturan Daerah 

(Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari 5% menjadi 

maksimal 1%. 

       Tarif baru PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2016 menerangkan sebagai berikut; a) 

Dikenakan 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau 

rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atass tanah dan bangunan; b) Dikenakan tarif 1% dari 

jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah 

sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 

usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan; c) 
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Dikenakan tarif 0% atass pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada 

pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari 

pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari 

kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur 

mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

       Tetapi hingga dua tahun sejak keputusan ditetapkan, penurunan tarif Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum bisa dilaksanakan 

secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Beberapa analis mengungkapkan, 

yang salah dari implementasi pengurangan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), terutama khusus DIRE (Dana Investasi Real Estate), 

adanya pemahaman yang belum sama antara pemerintah pusat dan daerah. 

Mayoritas pemerintah daerah takut kehilangan pendapatan dengan adanya 

penurunan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

       Selain tarif ada hal lain yang menjadi persoalan di dalam kasus Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu persoalan dokumen kepemilikan 

tanah. Dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 

menjelaskan seluruh tanah – tanah yang belum sertifikat termasuk girik harus 

didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat menjadi salah satu 

jenis hak yang ada dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), seperti Hak 

Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan lain – lain. Banyak 

tanah di Indonesia secara fisik sudah dikuasai oleh orang pribadi atau badan tetapi 

belum ada bukti penguasaan atau kepemilikkan yang sah menurut Undang – 

Undang. Masih banyak masyarakat yang menggunakan surat pembayaran pajak 
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bumi yang dahulu dikenal dengan nama Petok D yang sekarang disebut dengan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 

sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan tanah. Transaksi jual beli tanah di 

Indonesia masih banyak yang menggunakan tanda kepemilikan tanah Petok D, 

transaksi dapat terjadi dengan mudah karena adanya bukti peralihan seperti akta, 

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang serta adanya pejabat yang berwenang 

yaitu notaris, camat, pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang atau pejabat lain 

yang diberi wewenang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku untuk  

menandatangani bukti peralihan tersebut. 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

mengamati tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah 

satu pajak yang di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga 

dapat mengsukseskan pembangunan daerah. Untuk itu dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul, “KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG”. 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

        Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Lumajang. 
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1.3 Manfaat Studi Lapang 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan studi lapang ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan serta menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang 

perpajakan, khususnya mengenai pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah. 

2. Bagi Pihak Instansi 

• Hasil studi lapang diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah (BPRD) mengenai keberadaan sektor Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sangat 

potensial untuk dipungut. 

• Hasil studi lapang diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam usaha 

meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak khususnya 

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis berharap hasil studi lapang ini berguna sebagai bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan studi 

lapang berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Bea Perolehan 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
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1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

         Ruang lingkup adalah pembahasan atau suatu masalah yang dimaksud agar 

tidak terjadi kesimpangsiuran serta pembahasan yang terlalu luas dan mengarah 

dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan dari tahun 2014 sampai 2017 tentang Bea Perolehan Atas Tanah 

dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.  

1.5 Metode Pengumpulan Data 

       Penulisan laporan studi lapang ini memerlukan data-data yang akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap 

masalah yang diteliti dengan maksud untuk membandingkan keterangan – 

keterangan yang diperoleh secara nyata. 

2. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan mengambil arsip atau dokumen yang 

terdapat dikantor atau perusahaan yang dijadikan acuan untuk 

mengerjakan penulisan Tugas Akhir. 

3. Interview 

Teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan 

pihak - pihak yang diperlukan terhadap masalah yang diteliti. 


