
BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERPAJAKAN DAN PENETAPAN 

PEMBAYARAN BPHTB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI OBJEK PBB 

DI INDONESIA  

 

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN DI 

INDONESIA 

1. PENGERTIAN PAJAK  

Kewajiban seseorang dalam membayar pajak, maka harus dipahami 

terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara 

dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga 

kepentingan rakyatnya baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, 

maupun kecerdasan kehidupannya. Seperti halnya tercantum pada tujuan negara 

dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi “melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”22 

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal merupakan keseluruhan dari 

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil harta kekayaan 

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari 

hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang 

atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut 

sebagai wajib pajak).  

Ada banyak definisi yang diberikan oleh para sarjana, salah satu definisi 

dari pajak menurut P.J.A. Adriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

22 Alenia ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
amandemen ke-empat. 
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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”.23 

Untuk mengetahui mengenai pajak beberapa pengertian pajak menurut 

para ahli, yang mana beberapa pendapat ahli tentang pengertian pajak seperti 

menurut Dr. A.J. Van den Tempel yang menyebutkan bahwa “ De prestatie in 

geld of goed, welke de overheid volgens algemene door haar opgestelde normen, 

met gebruikmaking van haar politieke macht, verkrijgt van particuliere 

huishoudingen, zonder dat hler tegenover een in het individuele geval aan 

wijsbare tagenprestatie staat.” yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa  

“ Pajak adalah prestasi dalam bentuk uang atau barang yang diperoleh pengusa 

dari rumah tangga swasta dengan kekuasaan politik tanpa ada jasa balik yang 

dapat ditunjukkan untuk setiap hal tersendiri.”24  

Selain itu menurut Rochmat Soemitro disebutkan bahwa “Pajak adalah 

iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”25 

Sedangkan definisi pajak menurut UU Perpajakan di Indonesia disebutkan 

bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum (routine) dan pembangunan.26 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak 

adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubumham dengan 

23 R. Santoso Brotodiharjo, hlm.2  
24 Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia, Malang, 2005, 

Hlm,6 
25 Wirawan Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2004, 

Hlm.7 
26 Ibid, Hlm 8 
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tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang mana dalam 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam 

pengertian pajak, yaitu: 

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; 

b. Sifatnya dapat dipaksakan; 

c. Tidak adanya kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat 

dirasakan oleh pembayar pajak; 

d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat 

maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan  

e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepetingan masyarakat. 

Dengan adanya ciri-ciri dan karakteristik tersebut, terutama digunakan 

untuk membedakan antara pajak dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. 

Adapun unsur-unsur lainnya yang penulis dapat jabarkan  dari berbagai definisi 

tersebut di atas mengenai pajak antara lain:27 

a. Pajak adalah suatu iuran kepada negara (yang sifatnya wajib), 

Artinya: setiap orang yang mendapat penghasilan tertentu wajib 

menyerahkan sebagian penghasilan kekayaannya kepada negara dan 

hukumnya wajib, baik dalam bentuk badan hukum maupun 

perorangan. 

b. Pajak dapat dipaksakan Artinya: yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Bila si 

wajib pajak tertentu tidak membayar pajaknya, baik kepada 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka fiskus akan 

menerapkan sanksi-sanksi keras kepadanya, yaitu barang-barang 

wajib pajak akan disita baik barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak oleh juru sita dan setelah disita barang-barang tersebut akan 

27 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, (Bandung : 
PT. Eresco, 

1979), hal. 23-24. 
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dilelang dan hasil lelang itu akan menjadi hak negara untuk 

membangun negara. 

c. Berdasarkan undang-undang Artinya: pajak dipungut berdasarkan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pengaturan 

pajak tersebut tidak boleh berdasarkan peraturan yang berada di 

bawah undangundang. 

d. Tanpa Imbalan (kontraprestasi) Artinya: setiap orang yang 

membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dari 

pemerintah. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukl.an 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

e. Untuk kepentingan masyarakat Artinya: penerimaan pajak negara 

digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan 

masyarakat umum. Digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

Dasar hukum tentang perlunya peraturan-peraturan perpajakan tersebut 

dapat dilihat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 23 

huruf A amandemen ketiga yang bunyinya : "Pajak dan pungutan lain yang 

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

Ketentuan tersebut mengandung makna, bahwa setiap pemungutan pajak harus 

ada Undang-Undang yang mengaturnya terlebih dahulu, bila tidak ada maka tidak 

dapat dilakukan pemungutan pajak. Dengan kata lain dapat simpulkan bahwa 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan diatur dengan Undang-

undang, guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara negara dengan 

warga negaranya. 

 

2. FUNGSI PAJAK 

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukkan kas terbesar Negara dikenal 

memiliki tiga fungsi yang memiliki masing-masing peran dalam pemungutan 
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pajak di Negara Indonesia, yang mana ketiga fungsi itu adalah fungsi anggaran 

(budgeter), fungsi mengatur (regulerend), dan fungsi sosial. 

a. Fungsi Anggaran (Budgeter) 

Fungsi anggaran (budgeter) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas 

negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara.28 Dalam hal ini 

pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dan dari masyarakat 

untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan Negara Indonesia, dana yang 

berasal dari pajak dianggap sebagai pemasukkan terbesar bagi negara, karena 

lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak. 

Menurut penulis fungsi anggaran (budgeter) ini sangat berperan dalam 

mengatur seberapa dana yang masuk dan digunakan untuk keperluan belanja 

Negara, karena tanpa adanya fungi tersebut maka besarnya pemasukkan dalam kas 

Negara tidak akan dapat terencana dengan baik terkait keperluan untuk belanja 

Negara.  

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi mengatur (regulerend) pajak berfungsi sebagai alat penggerak 

masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.29 Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk 

mendororng dab mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana 

dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan justru tidak 

menguntungkan. 

Dalam pelaksanaan fungsi ini dapat bersifat positif dan bersifat negatif. 

Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif, maksudnya jika suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai suatu 

yang positif dan akan diberikan dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) 

yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Tetapi fungsi ini juga 

dapat bersifat negatif jika suatu kegiatan pemungutan pajak dilakukan oleh 

28 Tunggul Ashari Setia Negara, Op,Cit, Hlm,12  
29 Ibid, Hlm,14  
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pemerintah tanpa adanya fasilitas perpajakan yang memadai sehingga 

menyulitkan masyarakat dalam pembayaran pajak. 

c. Fungsi Sosial  

Fungsi sosial dalam pajak bahwa besarnya pemungutan pajak harus 

disesuaikan dengan kekuatan sesorang untuk dapat mencapai pemuasan 

kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk 

kebutuhan primer.30 

Fungsi sosial harus dapat memberi pembebasan dari pajak atas 

penghasilan untuk minimum kehidupan, dan memerhatikan faktor-faktor 

perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya 

kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, kesehatan dan lain-

lain.31 Fungsi sosial juga merupakan bagian dari regulerend, yaitu mengatur 

masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan perpajakan 

kepada masyarakat.  

d. Fungsi Demokrasi   

 Fungsi demokrasi dalam pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah 

satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.32 Jadi, pada fungsi 

demokrasi ini bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar 

pajak bisa melakukan protes terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia 

telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. 

 

e. Fungsi Distribusi 

30 Ibid, Hlm,16 
31 Ibid, Hlm,17 
32 Wirawan B,Ilyas Dan Richard Barton, Op,Cit, Hlm,9 
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Fungsi distribusi dalam pajak adalah fungsi yang lebih menekankan pada 

unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.33 Hal ini dapat terlihat dengan 

adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat 

yang mempunyai penghasilan besar dan pajak lebih kecil dikenakan kepada 

masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.  

3. PENGGOLONGAN PAJAK 

Dalam perpajakan jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi empat 

golongan yang dikelompokkan menurut administrasi perpajakan, sifatnya, titik 

tolak pemungutannya dan lembaga pemungutannya. 

a. Menurut administrasi perpajakan 

Terdapat dua macam pajak menurut administrasi perpajakan yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang 

bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan 

kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu 

tertentu. Sebagai contoh pajak penghasilan.34 

Pajak langsung harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri yaitu orang 

yang mendapat kewajiban untuk membayar pajak, hal ini bersifat mutlak dan tidk 

dapat diwakilkan kepada orang lain baik itu keluarganya. Orang yang 

mendapatkan kewajiban untuk membayar pajak maka orang tersebut yang harus 

membayarkan pajaknya. 

Sedangkan yang disebut pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya 

dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu 

atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, sebagai contoh pajak pertambahan nilai atas 

barang dan jasa dan bea materai.35 Pajak tidak langsung jika dilihat dari segi 

ekonomis adalah suatu pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban 

33 Ibid, 
34 Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2011, Hlm,7 
35  Ibid, 
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kepada pihak lain, artinya anatara mereka yang menjadi wajib pajak dengan 

benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda.36 

Kedua jenis pajak ini sama-sama mewajibkan kepada wajib pajaknya 

untuk membayarkan pajak hanya saja pada jenis pajak tidak langsung dapat 

dilimpahkan kepada oranglain saat peristiwa-peristiwa tertentu. 

b. Menurut sifat pajak 

Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak 

perseorangan (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk) yang mana setiap sifat 

pajak mempunyai kelebihan dan kekurangannya, berikut ini akan diuraikan secara 

singkat mengenai kedua pajak tersebut. 

Pajak perseorangan (persoonlijk) adalah pajak yang dalam penetapannya 

memperhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. hal ini dalam penentuan 

besarnya utang pajak harus memerhatiakn kemampuan dan keadaan wajib pajak. 

misalnya status wajib pajak kawin atau tidak, berapa tanggungan dalam keluarga 

dan sebagainya sehingga hal itulah yang menentuikan kemampuan bayar dari 

wajib pajak. 37  

Pada pajak perseorangan ini tidak terlalu memberatkan kepada wajib pajak 

karena semua hal yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut diperhatikan dan 

diperhitungkan, sehingga kemampuan wajib pajak tersebut menjadi patokan 

utama dalam pemungutan pajak dengan sifat perseorangan. 

Sedangkan pajak kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa 

memerhatikan keadaan si wajib pajak tersebut. Pajak jenis ini umumnya 

merupakan pajak tidak langsung (seperti bea materai) sehingga siapapun dan 

dalam keadaan apapun. Wajib pajak akan dikenai pajak secara sama.38 

36 Tunggul Anshari Setia Nugraha, Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia, Malang, 
2005, Hlm,19 

37Ibid, Hlm,20 
38 mardiasmo 
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Pajak kebendaan atau yang juga dapat disebut sifat pajak secara objektif 

lebih menitikberatkan kepada benda yang dikenai pajak, dalam sifat pajak ini 

sama sekali tidak melihat pada keadaan wajib pajak hanya mutlak melihat kepada 

besar kecilnya objek yang dikenai pajak, sehingga dengan kata lain menurut 

penulis sifat pajak kebendaan ini dapat memberatkan bagi wajib pajak.  

c. Menurut lembaga pemungutannya  

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu jenis 

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan cq. Direktorat jendral 

pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai 

bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).39 

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat 

jenderal pajak adalah : 

1) Pajak penghasilan  

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak atau dapat pula 

dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak,apabila kewajiban 

pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.40 

Uraian  selanjutnya akan dijelaskan berbagai hal yang terkait dengan pajak 

penghasilan, adapun berbagai hal yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:41 

a) Subjek Pajak Penghasilan 

39 Mardiasmo, Perpajakan, Op.Cit Hlm,8 
40 Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Mengenai Pajak Penghasilan, dikutip 

dari http://www.pajakonline.com diakses pada hari selasa tanggal 29 november 2016 pukul 
19.18  

41 Mustaqiem, Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, Buku 
Litera, Yogyakarta,2014, Hlm. 57  
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Orang pribadi sebagai subjek pajak-pajak penghasilan dalam 

negeri dan subjek pajak-pajak penghasilan luar negeri; 

 

b) Objek Pajak Penghasilan 

Kewajiban subjek pajak badan, yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai 

pada saat badan tersebut didirikan, bertempat kedudukan di 

Indonesia dan berakhir pada saat di bubarkan atau tidak lagi 

bertempat tinggal di kedudukan di Indonesia. 

 

c) Warisan belum dibagi menggantikan yang berhak;dan 

d) Bentuk usaha tetap. 

 

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah 

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam 

peredarannya dari produsen ke konsumen. Perhitungan pajak pertambahan nilai 

pada dasarnya harus di berikan oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak 

masukan. Pajak keluaran adalah PPn yang dipungut ketika PKP menjual 

produknya atau menyerahkan barang kena pajak. Pajak masukan, adalah PPn yang 

dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh, membuat 

produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPn yaitu sebesar 

10%.42 Dasar hukum untuk penerapan PPn adalah Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1983 berikut revisinya yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 dan 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan lain-lain. 

Pajak pertambahan nilai memiliki karakteristik sebagai berikut: 

42 Mustaqiem, Perpajakan......, Op.Cit. Hlm. 94  
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a) Pajak tak langsung, bahwa pemikul beban pajak dan 

penanggung jawab atas pembayaran pajak kekantor pelayanan 

pajak adalah subjek yang berbeda; 

b) Multi tahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai 

produksi dan distribusi; 

c) Pajak objektif, pengenaan pajak didasarkan pada objek-objek 

pajak; 

d) Menghidnari pengenaan pajak berganda; dan 

e) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung yaitu 

dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak 

keluaran. 

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif suatu jenis pajak yang 

timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek 

pajak tidak menjadi penentu dalam pemungutan pajak. Pajak pertambahan nilai 

akan dikenakan pada setiap rantai distribusi barang kena pajak yang tergolong 

barang biasa dan mewah. Pihak yang melakukan pemungut pajak pertambahan  

nilai adalah pengusaha yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. 

Pengusaha kena pajak dalam memungut pajak pertambahan nilai dapat 

menggunakan mekanisme pengkreditan antara pajak masukan degan pajak 

keluaran. Kategori pajak pertambahan nilai adalah merupakan pajak aas konsumsi 

barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri akan 

dikenai pajak pertambahan nilai atau jasa. Dan bagi barang kena pajak yang tidak 

dikonsumsi di dalam negeri tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau terkena 

tariff pajak 0 (nol).   

3) Pajak Bumi dan Bangunan 

Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya pajak bumi dan bangunan 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan 

bangunan dilaksanakan berdasarkan asas yang berkaitan dengan kemudahan dan 

kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, serta 

menghindari pajak berganda. Klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai 
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jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan 

pajak yang terutang. 

Guna menentukan klasifikasi bumi dan bangunan perlu memerhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Letak; 

b) Peruntukan; 

c) Pemanfaatan; dan 

d) Kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Selain hal tersebut juga diatur mengenai pengecualian objek pajak yang 

tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: 

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 

dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: 

(1) Di bidang ibadah, contoh masjid, gereja, vihara; 

(2) Di bidang kesehatan, contoh rumah sakit; 

(3) Di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren; 

(4) Di bidang sosial, contoh penti asuhan; 

(5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh museum, candi. 

b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang 

sejenis dengan itu; 

c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

taman nasional, tanah pengembalian yang digunakan leh desa, 

dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak; 

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat dan 

didasarkan pada asas perlakuan timbale balik; dan 

e) Digunakan untuk badan perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh menteri keuangan. 

4) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

Pengaturan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yang mana di dalam Undang-Undang 

tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau 

banguanan yang selanjutnya disebut pajak.43 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi atas beberapa peristiwa 

hukum, salah satunya pada transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. Yang 

mana dalam hal ini pembelilah yang akan dikenakan bea perolehan hak atas tanah 

sebesar 5% yang nominalnya akan berbeda tergantung kepada peraturan daerah 

masing-masing. 

Objek BPHTB sebagai suatu perolehan hak atas tanah atau bangunan yang 

dalam hal ini memiliki objek cakupan adalah sebagai berikut. 

a) Jual-Beli; 

b) Tukar menukar; 

c) Hibah; 

d) Hibah wasiat; 

e) Waris; 

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

h) Penunjukan pembeli dalam lelang;pelaksanaan putusan hakim 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i) Penggabungan usaha; 

j) Peleburan usaha; 

k) Pemerkaraan usaha;dan 

l) Diluar pelepasan hak. 

Namun terhadap objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek 

pajak yang diperoleh: 

43 Anastasia Diana dan lilis setiawati, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2004, 
Hlm.209 
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a) Perwakilan diplomatik,  konsulat yang berdassarkan pada asas 

perlakuan timbale balik; 

b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas 

badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut; 

d) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena 

perbuatan hukum lain dengan tidak ada pengertian lain degan 

tidak adanya perubahan nama; 

e) Orang pribadai atau badan karena wakaf; dan 

f) Orang pribadai atau badan yang digunakan untuk kepentingan 

ibadah. 

Sedangkan umumnya pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas 

pendapatan daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan 

dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD).44 Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah jenis pajak yang dikelola oleh dinas pendapatan 

daerah adalah : 

a) Pajak daerah provinsi  

(1) Pajak kendaraan bermotor; 

(2) Pajak balik nama kendaraan bermotor;dan 

(3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

b) Pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas : 

(1) Pajak hotel dan restoran;  

(2) Pajak hiburan; 

(3) Pajak reklame; 

44 Ibid. 
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(4) Pajak penerangan jalan;  

(5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan 

C;dan 

(6) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

Disamping pajak daerah dikenal juga apa yang dinamakan sebagai 

retribusi daerah yang dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. 

4. SUBYEK DAN OBYEK PAJAK  

a. Subjek Pajak 

Subyek pajak secara umum adalah orang pribadi dan badan hukum yang 

menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum 

yang dikenai pajak, selain itu dikatakan juga jika sebjek pajak adalah orang atau 

badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan.45  

Subjek pajak yang mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan, adalah 

mempunyai hak atas bumi/bangunan menurut ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria. Selain itu mungkin juga orang atau badan hukum mendapatkan hak atas 

bumi /bangunan berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan 

hukum.46 Diatur dalam undang-undang perpajakan tentang subjek pajak dari 

setiap jenis pajak  yaitu sebagai berikut: 

1) Pajak Bumi dan Bangunan  

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang 

mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan Undang-

undang PBB. Subjek PBB baru akan melunasi utang PBB tersebut secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dalam PBB adalah mengacu pada 

45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985  Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pajak Bumi Dan 
Bangunan  

46 Rochmat Soemitro,S,H,, Pajak Bumi Dan Bangunan, Eresco, Bandung, 1986, Hlm,17 
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ketentuan Undang-undang Hukum Agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 

Hak Guna Usaha, dan Hak Pengelolaan.47 

Direktur pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan siapa subjek 

pajak yang harus bertanggung jawab melunasi utang pajak jika suatu objek pajak 

belum jelas diketahui siapa Wajib Pajak nya misalnya yang mempunyai hak atau 

pemiliknya tidak diketahui. Hal ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang 

selanjutnya akan menetapkan Wajib Pajaknya untuk melunasi pajak atas objek 

yang tidak jelas pemiliknya (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Thun 1994).48 

Sebagai contoh subjek wajib pajak harus melunasi pajak karena status 

kepemilikkan yang tidak jelas adalah subjek pajak dalam waktu lama berada di 

luar wilayah letak objek pajak tersebut, sedangkan untuk merawat objek pajak 

tersebut sudah dikuasakan kepada orang lain, maka orang yang diberikan kuasa 

tersebut ditunjuk sebagai wajib pajak. 

Dalam pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak tidak ada 

kaitannya dengan status atas hak kepemilikan atas objek pajak. Apabila subjek 

pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak merasa bahwa hal tersebut 

tidak benar wajib pajak tersebut dapat mengajukan keberatan dengan memberikan 

keteranga tertulis bahwa dirinya bukan wajib pajak yang dimaksud. 

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

menjadi subjek pajak dalam BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.49 Dengan kata lain subjek pajak 

BPHTB adalah mereka yang menerima pengalihan hak baik badan maupun orang 

pribadi yang mana dikenakan kewajiban membayar pajak.  

47Wirawan Ilyas dan Richard Burton, Hukum…...,Op.Cit, Hlm, 130 
48Ibid, Hlm,131 
49Ibid,  
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Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 disebutkan subjek 

pajak yang telah memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, akan terutang 

pajak saat memperolehnya, yaitu sebagai berikut:50 

a) Untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

b) Untuk tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta ; 

c) Untuk hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

d) Untuk pemasukkan dan perseroan atau badan hukum lainnya 

adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

e) Untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah 

sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

f) Untuk lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang 

lelang; 

g) Untuk putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

h) Untuk hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan 

mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan; 

i) Untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 

pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat 

keputusan pemberian hak; 

j) Untuk pemberian hak bari di luar pelepasan hak adalah sejak 

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;dan 

k) Untuk hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta. 

Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak, maka dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun direktur jenderal pajak dapat menerbitkan Surat ketetapan 

Beaperolehan hak atas tanah dan atau bangunan kurang bayar apabila berdasarkan 

50Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah  
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hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang 

kurang bayar. 

b. Objek Pajak 

1) Pajak Bumi dan Bangunan  

Objek pajak bumi dan bangunan adalah benda tidak bergerak yaitu berupa 

bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya. Sedangkan bangunan adalah suatu konstruksi teknika yang ditanam 

atau dilihatkan secara tetap pada tanah atau perairan,51 yang mana termasuk dalam 

pengertian bangunan adalah tatanan rancangan manusia yang dibangun di atas 

permukaan bumi yang memberikan manfaat bagi manusia. 

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel , pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks bangunan tersebut; 

a) Jalan TOL; 

b) Kolam renang;  

c) Pagar mewah; 

d) Tempat olahraga; 

e) Galangan kapal; dermaga; 

f) Taman mewah; 

g) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 

minyak; dan 

h) Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

Selain itu juga ditegaskan dalam undang-undang bahwa terhadap objek 

PBB seperti di bawah ini tidak dikenakan PBB, yaitu :52 

a) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk 

melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

51 Rochmat soemitro, Pajak bumi dan bangunan, eresco, bandung, hlm. 8 
52Ibid.8  
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kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dapat 

diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang-bidang 

tersebut 

b) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, 

peninggalan purbakala, atau sejenisnya seperti museum 

c) Tanah atay bangunan yang digunakan oleh perwakilan 

diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik. Artinya bila tanah atau gedung perwakilan RI di negara 

tertentu dikenakan PBB, hal tersebut akan diperlakukan sama 

kepada tanah/ gedung negara tersebut di RI 

d) Tanah merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak 

e) Tanah dan bangunan yang digunakan perwakilan organisasi 

internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. 

2) Pajak Penghsilan 

Objek pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yangs diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun.53 

Dalam hal ini yang termasuk penghasilan adalah:54 

a) Gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pension, atau 

imbalan lainnya dalam bentuk uang untuk pekerjaan yang 

53 Pajak Penghasilan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Pajak, Jakarta,Hlm,12 

54 Kustadi Arinta, Pokok-Pokok Perpajakan Nasional, Alumni, Bandung, 1984, 
Hlm,26-28 
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dilakukan, termasuk juga premi asuransi yang dibayar oleh 

pemberi kerja untuk pegawai; 

b) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan; 

c) Laba bruto usaha; 

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta 

kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena 

likuidasi; 

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

diperhitungkan sebagai biaya; 

f) Bunga, kecuali bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya 

yang pengenaan pajaknya ditunda dengan peraturan 

pemerintah; 

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang 

dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa 

hasil usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian sisa 

hasil usaha koperasi kepada anggota; 

h) Royalti, yang dimaksudkan adalah royalti atas penggunaan 

hak, seperti hak paten, lisensi, merk dagang, pola atau model, 

rencana, rahasia perusahaan, cara pengerjaan, hak pengarang, 

dan hak cipta mengenai suatu karya di bidang kesenian atau 

ilmiah; 

i) Sewa dari harta, baik harta gerak maupun harta tidak bergerak; 

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; dan 

k) Keuntungan karena pembebasan hutang; 
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3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang 

dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau 

bangunan. Dimana perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi:55 

a) Pemindahan hak 

Yang mana suatu pemindahan hak dapat terjadi karena adanya berbagai hal, yaitu  

(1) Jual beli; 

(2) Tukar-menukar; 

(3) Hibah; 

(4) Hibah wasiat; 

(5) Waris; 

(6) Pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

(7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

(8) Penunjukkan pembeli dalam lelang; 

(9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

(10) Penggabungan usaha; 

(11) Peleburan usaha; 

(12) Pemekaran usaha;  

(13) Hadiah; 

b) Pemberian hak baru 

Dalam pemberian hak baru terjadi karena dua hal, yaitu : 

(1) Kelanjutan pelepasan hak; dan 

(2) Di luar pelepasan hak. 

 

4) Pajak Pertambahan Nilai  

55 Muhammad Rusjdi, PBB,BPHTB,dan Bea Materai, Edisi Kedua, PT. Indeks, Jakarta, 
2007, Hlm. 153 
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Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, suatu jenis pajak yang 

timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek 

pajak tidak menjadi penentu dalam pemungutan pajak. Pajak pertambahan nilai 

akan dikenakan pada setiap rantai distribusi (multi stage tax) barang kena pajak 

yang tergolong barang biasa dan mewah. Pihak yang melakukan pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang berstatus sebagai pengusaha kena 

pajak. Oleh karena itu objek pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:56 

a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean57 yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

b) Impor barang kena pajak; 

c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha  

d) Pemanfaatan barang kena tidak berwujud dari luar daerah 

pabean di dalam daerah pabean  

e) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam 

daerah pabean 

f) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha ken pajak  

g) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena 

pajak, dan  

h) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.   

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENETAPAN PEMBAYARAN 

BPHTB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH  

1. BPHTB DI INDONESIA 

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara sebagai upaya untuk 

memenuhi pengeluaran pemerintah berkaitan dengan tugasnya untuk 

menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk dapat 

meningkatkan penerimaan Negara dari sector perpajakan, pemerintah berupaya 

menggali potensi pajak. Salah satunya dengan cara menerapkan jenis pajak sesuai 

56 Pajak Pertambahan Nilai(Ppn) Dan Pelaporan Udaha Untuk Dikukuhkan Sebagai 
Pengusaha Kena Pajak (Pkp), Dikutip Dari Www,Pajak,Go,Id>Files>Bookletppn  

57 Daerah Pabean Adalah  
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dengan potensi bangsa Indonesia. Jenis pajak yang diterapkan salah satunya 

adalah BPHTB  yang mulai diberlakukan pada tahun 1998 yang mana BPHTB 

sebenarnya adalah jenis pajak lama yang dipungut pada masa pemerintahan 

penjajah teapi telah dihapus setelah adanya UUPA dan diberlakukan sesuai 

dengan kepribadian bangsa Indonesia.58 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-undang Pokok 

Agraria (UUPA), yang mana pada saat itu pemungutan dilakukan atas setiap 

perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, 

termasuk tanah dan bangunan dipungut Bea Balik Nama Staatblad 1924 Nomor 

291.59 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan 

kepada warga Negara yang mendapatkan keuntungan dari tanah dan bangunan. 

Seperti halnya yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD RI 1945) yang berbunyi “bumi, air,dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Salah satu yang dimaksud dari bumi adalah tanah yang 

merupakn karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sangat menguntungkan 

bagi manusia.60 BPHTB juga dapat digambarkan sebagai suatu pajak yang 

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

disebut Pajak.61 PHTB dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh 

orang pribadi atau badan hukum yang terjadi dalam Wilayah Hukum Negara 

Indonesia. 

BPHTB dibentuk dan diatur dalam undang-undang dengan tujuan bahwa 

perlu adanya pemungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan 

58 Eddhi Wahyudi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dikutip Dari 
Https://Eddiwahyudi,Com/Perspektif-Pajak-Sebagai-Sarana-Pendukung-
Pembangunan/Bea-Perolehan-Hak-Atas-Tanah-Dan-Bangunan-Bphtb/   

59 Ibid, 
60 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat (3)  
61 Marihot Pahala Siahaan Op. Cit., hal. 42. 
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sebagai upaya kemandirian Bangsa Indonesia untuk memenuhi pengeluaran 

pemerintah berkaitan dengan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan 

Umum dan Pembangunan Nasional. 

Pemberlakuan BPHTB dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk 

meningkatkan penerimaan Negara, terutama penerimaan daerah yang penting bagi 

penyelenggaraan Negara dan kemakmuran rakyat. BPHTB dianggap dapat 

menjadi salah satu sumber pemasukkan pemerintah daerah yang besar sehingga 

dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. 

2. PENGATURAN BPHTB DALAM UU NO. 28 TAHUN 2009 

TENTANG PERPAJAKAN 

Pengaturan mengenai BPHTB yang terdapat dalam UU Nomor 20 tahun 

2000 dimana BPHTB sebagai pajak pusat dan BPHTB yang diatur dalam UU 

Nomor 28 Tahun 2009 dimana BPHTB sebagai pajak daerah tidak terdapat 

perbedaan yang besar, hanya saja perbedaan terletak pada fleksibilitas yang 

diberikan kepada kepala daerah dalam pemungutan kebijakan BPHTB dalam 

member ruang bagi daerah menetapkan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan 

kondisi daerahnya. Pemungutan BPHTB berdasarkan pada peraturan daerah yang 

memuat ketentuan tentang objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak, 

dasar pengenaan pajak dan lain-lain. Selain itu peraturan daerah juga harus 

disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang atau Peraturan 

Pemerintah. 

 Adapun kebijakan pokok mengenai BPHTB adalah sebagai beikut:62 

a. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan seperti 

hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak 

pengelolaan, baik secara pemindahan hak seperti jual beli, hibah, 

tukar menukar, hadiah,waris maupun pemberian hak baru; 
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b. Sejumlah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, seperti objek 

pajak yang diperoleh perwakilan diplomatic dan konsulat, Negara, 

badan atau perwakilan lembaga internasional, konversi hak yang 

tidak merubah nama, wakaf, dan kepentingan ibadah; 

c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang 

memperoleh hak atas tanah dan bangunan; 

d. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang 

memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Termasuk wajib 

pajak BPHTB adalah pejabat pembuat akta tanah atau notaries, 

kepala kantor lelang nasional, kelpala kantor pertanahan, yang 

berdasarkan undang-undang diberikan kewajiban tertentu dalam 

proses pemungutan BPHTB; 

e. Tarif BPHTB paling tinggi 5%. Setiap daerah dapat mnetrapkan 

tarif BPHTB sesuai dengam kebijakan daerahnya sepanjang tidak 

melampaui 5%;dan 

f. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nila Perolehan Objek Pajak 

(NPOP) dan saat terutang BPHTB aalah tanggal peralihan hak. 

Pembagian berdasarkan NPOP, NPOPTKP. Serta saat terutang 

BPHTB; 

 

3. PROLEHAN HAK SEBAGAI DASAR OBJEK BPHTB 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana yang tercantumkan 

dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang Menjadi Obyek Pajak 

adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan atau bangunan”. Obyek Perolehan pada 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) haruslah berupa Tanah 

dan/atau Bangunan. Dengan demikian apabila obyek perolehan hak bukan tanah 

dan bangunan, misalnya jual beli saham suatu perusahaan yang memiliki kantor 

dan pabrik, maka perolehan hak yang terjadi bukan merupakan suatu bentuk dari 

obyek BPHTB. 
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Undang-undang BPHTB mengatur bahwa perolehan hak atas tanah dan 

bangunan yang menjadi obyek pajak terdiri karena 2 (dua) hal, yaitu : Pemindahan 

Hak dan Pemberian Hak Baru. Pemindahan Hak yang merupakan obyek Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi 13 (tiga belas) jenis 

perolehan hak, yaitu:63 

a. Perolehan Hak Karena Jual Beli, merupakan suatu perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan oleh pembeli dari penjual (Pemilik 

tanah dan bangunan atau kuasanya) yang terjadi karena adanya jual 

beli, yang mana atas perolehan tersebut pembeli wajib 

menyerahkan sejumlah uang kepada penjual; 

b. Perolehan Hak karena Tukar Menukar merupakan perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu 

Badan Hukum dari Pihak lain dan sebagai gantinya orang atau 

Bandan Hukum tersebut memberikan Tanah dan Bangunan 

miliknya kepada Pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan 

bangunan yang diterimanya. 

c. Perolehan Hak karena Hibah merupakan perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah 

yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih 

hidup. 

d. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat merupakan 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. 

e. Perolehan Hak karena Waris merupakan perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah 

dan bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 

f.  Perolehan Hak karena Pemasukan dalam Perseroan atau Badan 

Hukum lainnya merupakan Perolehan Hak Atas Tanah dan 
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Bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

dari orang pribadi atau Badan Hukum kepada perseroan atau badan 

hukum lain. 

g. Perolehan Hak karena Pemisahan Hak yang mengakibatkan 

Peralihan merupakan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

yang berasal dari pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan 

atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama 

pemegang hak bersama. 

h. Perolehan Hak karena Penunjukan Pembeli Dalam Lelang 

merupakan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh seorang 

atau suatu Badan Hukum yang ditetapkan sebagai pemenang lelang 

oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah 

lelang. 

i. Perolehan Hak sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim Yang 

Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap merupakan terjadi 

dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai 

pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada 

pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru 

dari tanah dan bangunan tersebut. 

j. Perolehan Hak karena Penggabungan Usaha merupakan perolehan 

hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap berdiri 

dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha 

yang tetap berdiri tersebut. 

k. Perolehan Hak karena Peleburan Usaha merupakan perolehan hak 

atas tanah dan bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari 

peleburan usaha dari badan-badan usaha yang tergabung dan telah 

dilikuidasi. 

l. Perolehan Hak karena Pemekaran Usaha merupakan perolehan hak 

atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan 

yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan. 
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m. Perolehan Hak karena Hadiah merupakan perbuatan hukum berupa 

penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. 

 

4. PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB 

Pada dasarnya pemerintah tidak menetapkan berapa besar pajak yang 

menjadi kewajiban subyek BPHTB yang harus disetorkan ke Kas Negara. Hal ini 

tentunya didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang menentukan bahwa : “Wajib pajak 

membayar pajak yang terhutang dengan tidak berdasarkan pada adanya Surat 

Ketetapan Pajak”. 

Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) sendiri juga menjelaskan mengenai 

sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Self 

Assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan 

membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), dan melaporkannya tanpa 

berdasarkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak”. 

Prinsip pemungutan yang dianut dalam Undang-undang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah (BPHTB) adalah:64 

a. Pemenuhan kewajiban PBHTB adalah berdasarkan sistem Self 

Assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri 

utang pajaknya. 

b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak; 

c.  Agar Pelaksanaan Undang-undang BPHTB dapat berlaku secara 

efektif, maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-

pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan 

64 Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, hlm. 289. 
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kewajibannya, dikenakan sanksi menurut peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;dan 

d. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang 

sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk 

meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan 

daerah dalam rangka memanfaatkan otonomi daerah. 

Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar 

ketentuan ini tidak diperkenankan. Self Assessment System sendiri umumnya juga 

dapat diartikan sebagai suatu sistem yang ditujukan untuk melakukan pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak terhutang. Ciri-cirinya adalah:65 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada 

wajib pajak sendiri; 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terhutang;dan 

c. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang mana wajib pajak 

dapat dipandang cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung 

dan menetapkan hutang pajaknya sendiri. Bahwa subyek pajak/wajib memiliki 

keterbatasan, tidak seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai contoh adalah 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), 

dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). 

 

C. PEMERINTAH DAERAH DAN OTNOMI DAERAH 

1. PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH 

 Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004: “Penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan 

65 Y. Sri Pudiatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 
61 
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prinsip otonomi seluas-luasnya dalan sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”66 

 Guna menjalankan dan melaksanakan sistem pemerintahan daerah terdapat 

perangkat daerah yang disebut pemerintah daerah, yang mana dikepalai oleh 

seorang kepala daerah yang hal tersebut menurut dengan tingkatan daerah 

tersebut, provinsi dikepalai oleh gubernur, kabupaten dikepalai seorang bupati, 

dan kotamadya dikepalai oleh seorang walikota.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004: “Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.67 Pemerintahan 

Daerah dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pemerintahan daerah provinsi yang 

terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan, 

pemerintah daerah kabupaten/ kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota 

dan DPRD kabupaten/kota. 

 Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pemerintahn daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

dimaksud dalam UUD 1945. 

2. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH  

Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

otonomi daerah mengalami perkembangan dimana daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peranserta, 

prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat.   

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

dinyatakan bahwa:”Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah 
67 Ibid,  
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masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Sedangkan istilah Otonomi Daerah dalam Pasal 1 angka (5) dalam 

undang-undang yang sama, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Dalam hal ini diketahui bahwa otonomi daerah adalah sebagai bentuk 

kemandirian suatu daerah dalam mengatur semua hal yang berhubungan dengan 

jalannya pemerintahan daerah selain yang menjadi urusan pemerintah pusat, yang 

mana merupakan penjabaran dari prinsip otonomi seluas luasnya  selalu 

bnerorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan 

kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat. 

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar 

dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan 

daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Menurut Mardiasmo era 

otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-

benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam 

mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung.68 

Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri, mengurangi ketergantungan kepada 

pemerintah pusat, dalam pengelolaan daerah. 

Selain hal tersebut bahwa Indonesia sebagai Negara kesatuan yang 

berbentuk republik dimana di dalamnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai 

pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sebagai bagian dari Negara kesatuan yang mana harus diatur secara sah. 

68 Mardiasmo,  
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Adapun dasar hukum pemerintah daerah di Indonesia pada Pasal 18 UUD 1945 

(Pasca Amandemen):69 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerinthan daerah yang diatur dengan undang-

undang; 

2) Pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembatuan; 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya 

dipilih melalui pemilihan umum; 

4) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis; 

5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat; 

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan; 

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diatur dalam undang-undang; 

 

3. ASAS-ASAS PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH 

Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada 

asas desentralisasi dan dekonsentrasi selain itu juga didasarkan pada asas 

pembantuan, yang mana daerah selain diberi kewenangan untuk mengatur dan 

69 Uud 1945 (Pasca Amandemen) 
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mengurus kepentingan msyarakat sendiri, pemerintah daerah juga diberi 

wewenang dan tugas untuk menjalankan pekerjaan pemerintah pusat dan 

membantu tugas pemerintah pusat dan membantu tugas pemerintah pusat di 

daerah. Berikut adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah 

sebagai berikut : 

a. Asas Desentralisasi  

Desentralisasi pada dasarnya menyangkut tentang distribusi kekuasaan 

pemerintah yang dilaksanakan secara utuh di daerah kabupaten dan di daerah 

kota. Dampak administrative dari penyerahan kewenangan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah harus disertai dengan penyerahan pengalihan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai dengan 

kewenangan tersebut.70  

b. Asas Dekonsentrasi  

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat daerah. Dalam 

penyelenggara asas dekonsentrasi dilaksanakan daerah provinsi yang juga 

berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dengan prinsip otonomi yang luas 

dan nyata dan bertanggung jawab, maka asas dekonsentrasi dapat dianggap 

sebagai pelengkap terhadap asas desentralisasi.71 

c. Asas Tugas Pembantuan  

Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan pula kemungkinan bagi 

pelaksanaan asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan 

dan pemerintah kepada daerah dan desa dan daerah ke daerah untuk melaksanakan 

tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarananya serta sumber daya 

70 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggara Pemerintah Daerah, Fokus 
Media,Cetakan Iii, 2000, Jakarta, Hlm,17 

71 Abubakar Busro Dan Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, Ghlmia Indonesia, 
Jakarta, 1985, Hlm,147 
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manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan penugasannya kepada 

yang menugaskannya.72 

Bahwa asas tugas pembantuan menurut penjelasan di atas dapat 

dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, atau daerah kotamadya, dan 

desa juga daerah ke daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 

kaitannya otonomi daerah lebih mengutamakan asas desentralisasi.  

4. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Pemerintah Pusat ke Daerah, sumber-sumber penerimaan Daerah untuk 

melaksanakan asas desentralisasi, adalah sebagai berikut :73 

Pasal 5  

(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan. 

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Dana Perimbangan; dan  

c. Lain-lain pendapatan.  

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;  

b. Penerimaan pinjaman daerah;  

c. Dana cadangan daerah, dan 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

 

Pasal 6  

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari : 

72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 
Angka (9) 

73 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pemerintah Pusat 
Ke Daerah 

52 
 

                                                           



a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan  

d. Lain-lain PAD yang sah.  

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan; 

b. Jasa Giro; 

c. Pendapatan Bunga;  

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

dan  

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

 

 

D. PAJAK DAERAH 

Setiap Negara umumnya memiliki konstitusinya dalam melaksanakan dan 

menjalankan pemerintahan. Konstitusi yang dimiliki Indonesia sendiri khususnya 

di tujukan sebagai aturan main dalam berbangsa dan bernegara, termasuk untuk 

mengatur kebijakan dalam bidang perpajakan. Tujuan Negara tidak mengenal 

ruang dan waktu dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan Negara. 

Konsekuensi dari pelaksanaan tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan memerlukan sumber-sumber pendapatan yang mendukung, yang 

salah satunya dalah bersumber dari pajak. 

Sector pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan Negara yang 

sudah lama digunakan, dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi kehidupan 

masyarakat, bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan 
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warga negara kesatuan republik indonesia. Pajak jika menurut lembaga 

pemungutannya terdiri dari dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.74 

Suatu pemerintahan daerah salah satu aspek yang harus diatur secara hati-

hati adalah maslah keuangan daerah tersebut. Keuangan daerah tentu sangan 

berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya sangat penting 

adalah pajak daerah. Menurut mardiasmo menjelaskan definisi Pajak Daerah 

adalah sebagai berikut :   

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah.”75 

Menurut Davey secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai 

berikut :76 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari 

daerah sendiri; 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan 

tarifnya oleh pemerintah daerah; 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;dan 

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 

tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah darah, 

dibagihasilkan dengan pemerintah daerah, atau dibebani pungutan 

tambahan oleh pemerintah daerah 

Selain itu menurutnya kriteria-kriteria Pajak Daerah ke dalam lima 

kriteria, yakni kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kekayaan/kemampuan 

administratif, penerimaan politis ditujukan kepada pajak-pajak baik yang 

74 Mustaqiem, Perpajakan.........,Op.Cit. Hlm.106 
75 Mardiasmo, Perpajakan. Op.Cit. Hlm.44 
76  Sri Endah Nuryani , Analisis Pajak Daerah, Skripsi Universitas Indonesia, dikutip 

dari http://lib.ui.ac.id>file pada hari Minggu, 4 Desember 2016  
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dupungut oleh pusat maupun daerah, dan kecocokan suatu pajak sebagai pajak 

daerah daripada pajak pusat.  

 

E. PERPAJAKAN DALAM SYARIAT ISLAM 

Islam mengenal terkait dengan beberapa sumber pendapatan dan keuangan 

Negara (al-mawarid al-maliyyah lil al-dawlah) dalam perjalanan sejarahnya. 

Namun tidak semuanya bersifat wajib melainkan sebagiannya bersifat rutin 

(dawiriyyah) yakni zakat, pajak ekspor dan impor (‘usyuur), pajak jaminan atas 

non  Muslim (jizyah), pajak bumi (kharaj), sedangkan sebagiannya bersifat 

incidental (ghayar dawriyyah), yakni seperlima harta rampasan perang (ghaniman 

dan fay’), seperlima hasil tambang (ma’adin) dan harta karun (rikaz), serta harta 

peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala 

bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemilikya.77 

Bahwa pada dasarnya dalam kitab fiqh yang ada baik klasik maupun 

modern telah cukup terperinci dalam membicarakan terkait dengan sumber-

sumber pendapatan Negara. Namun tidaklah semua sumber pendapatan itu 

ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’, melainkan sebagiannya ditetapkan 

berdasarkan pada ijtihad yang sejalan dengan perkembangan dan tuntutan 

kehidupan setiap masa. Contohnya adalah ketika pada pemungutan kharaj yang 

pertama kali dilakukan pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khatab yang mana 

pemungutan tersebut didasarkan pada ijtihad yang dilakukannya yang kemudian 

diterima oleh para sahabat yang lainnya, sehubungan denganwilayah taklukan di 

Iraq.  

Begitupun pemungutan ‘usyuur yang ditetapkan oleh khalifah yang sama 

setelah menerima laporan dari Abu Musa al-Asy’ari r.a dan surat dari penduduk 

Manbij. Keputusan untuk melakukan pemungutan ‘usyuur ini pun kemudian 

ditetapkan Umar melalui musyawarah dengan para sahabat Nabi yang lain.  

77 Malik Madanly, Pajak dalam Prespektif Fiqh Islam, Al-Jami’ No.36 Tahun 1994 
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Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pula pungutan di luar apa 

yang telah ditentukan sebelumnya yang kemudian dikenal degan istilah pajak 

(dlaribah). Pungutan ini dilakukan oleh penguasa yang diperoleh dari rakyatnya 

degan mengatasnamakan kepentingan umum dan negara.  Selain hal itu, semakin 

beragamnya jenis-jenis pajak juga muncul sebagai bagian dari proses 

perkembangan masyarakat.  

Pada masa Bani Umayyah situasi mehan yang cukup derastis. telah 

mengalami perububahan yang cukup derastis dan pungutan ini disebut sebagai 

Khallaf sebagai al-intiqal min al-badawah ila al-hadlarah wa min al-khilafah ila 

al-mulk. Maka menjadi bertambah besar kebutuhan hidup khalifah, pejabat dan 

petugas Negara. Biaya-biaya perang untuk memadamkan berbagai pemberontakan 

di dalam negeripun menjadi begitu besar. Hal tersebut mejadikan penguasa 

dengan kondisi mau tidak mau membentuk dan menetapkan berbagai bentuk 

pajak yang belum pernah dikenal sebelumnya, seperti pada pajak yang dikenakan 

pada perahu-perahu yang melintas (dlaraib ‘ala murur al-sufun fi al-ma’) dan 

pajak perikanan (dlaraib al-asmak).78 

Suatu hal yang harus menjadi perhatian kita sehubungan dengan kebolehan 

bagi pemerintah untuk memungut pajak dari rakyatnya dan kewajiban bagi rakyat 

untuk mentaatinya adalah bahwa pungutan itu harus benar-benar didasarkan pada 

pertimbangan kemaslahatan yang benar riil (muhaqqaqah), bukan kemaslahatan 

yang semu.  
Harus diakui bahwa dalam menilai sesuatu sebagai mashlahah atau 

mafsadah yang seringkali terjadi kesimpangsiuran. Bahkan tidak jarang terjadi 

setiap keputusan yang diambil penguasa selalu di klaim sebagai pertimbangan 

yang didasarkan pada kemaslahatan. Namun justru kemaslahatan yang dimaksud 

adalah sekedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang. Al-Qardlawi 

merumuskan empat syarakt bagi pajak yang dianggap adil yang pelaksanaannya 

wajib didukung oleh rakyat. Sebagian syarakt berkaitan degan aspek sifat pajak 

itu sendiri, yakni mengenai latar belakang pemungutannya, cara pembebanannya 

78 Ibid.  
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dan cara pembelanjaannya, sedangkan sebagian yang lain menyangkut aspek 

prosedur penetapan aturan perundang-undangan. 

Untuk aspek yang pertama ditegaskan bahwa pajak harus didasarkna pada 

adanya desakan kebutuhan yang hakiki kepada harta, sedangkan sumber sumber 

pemasukan lain tidak memungkinkan. Untuk Negara yang sedang berkembang 

degan jumlah penduduk yang sangat besar seperti Indonesia, syarat pertama ini 

agaknya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. 

Aspek kedua adalah bahwa hasil pungutan pajak harus benar-benar 

dialokasikan pada proyek-proyek yang membawa kemaslahatan bagi umat, bukan 

proyek-proyek kemaksiatan dan hawa nafsu. Pada dasarnya keduanya bukanlah 

aspek yang mudah untuk direalisasikan.  
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