
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. MEKANISME PENETAPAN PEMBAYARAN BPHTB  DALAM 

TRANSAKSI JUAL BELI OBJEK  PBB TERHADAP PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR  13 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK DAERAH  

Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) merupakan 

pajak yang dikenakan kepada warga negara yang mendapatkan keuntungan dari 

tana dan bangunan. Seperti halnya yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 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 

merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sangat meguntungkan 

bagi manusia.79 

BPHTB dibentuk dan diatur dalam undang-undang dengan tujuan bahwa 

perlu adanya pemungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan 

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. 

79 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) 
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Pengaturan tentang BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan beaperolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau banguanan yang selanjutnya 

disebut pajak.80  

Pemungutan BPHTB dilakukan secara self assessment, yaitu suatu 

pemungutan pajak yang membeikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak.81 Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Bumi dab Bangunan yang menyatakan 

bahwa;” ”wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak 

mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.”. Hal tersebut juga diperjelas 

dengan penjelasan dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun1997 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang menyatakan bahwa sistem 

pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah self assessment 

yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri 

pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (SBB) dan melaporkan tanpa mendasarkan diterbitkannya 

surat ketetapan pajak. 

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, 

80Anastasia Diana danlilissetiawati, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2004, 
Hlm.209 

81 Muhammad Rusjdi, PBB......., Loc.Cit. 
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dasar pengenaan pajak dan lain-lain. Selain itu peraturan daerah juga harus 

disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang atau Peraturan 

Pemerintah. 

Di Kabupaten Magelang pengaturan mengenai BPHTB diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, di dalamnya 

terdapat dua bagian yaitu bagian kesatu  mengatur tentang nama, objek, subjek, 

dan wajib pajak, sedangkan bagian kedua mengatur tentang dasar pengenaan , 

tarif, dan cara menghitung pajak 

Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 

Tahun 2010 bahwa terdapat beberapa peristiwa hukum yang menyebabkan 

seseorang mendapatkan kewajiban untuk membayarkan BPHTB yang salah 

satunya adalah pada transaksi jual beli objek PBB yang berupa tanah dan atau 

bangunan. Pada peristiwa hukum yang berupa transaksi jual beli tanah yang 

menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 

atas tanah dan bangunan yaitu pembeli. Dalam rangka pembayaran BPHTB oleh 

pembeli, yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek 

Pajak (NPOP).82 NPOP dalam jual beli tanah berupa harga transaksi. Hal ini 

berbeda dengan tukar menukar, hibah atau warisan yang menjadi dasar NPOP 

adalah harga pasar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Pendaerahan pajak BPHTB pada Tahun 2011 memberikan peluang kepada 

daerah seperti Kabupaten Magelang untuk mengalami perkembangan dimana 

daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah di Negara Republik 

Indonesia memiliki wewenang membuat kebijakan daerah dalam memberikan 

pelayanan, peningkatan peran serta yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang berkaitan dengan BPHTB.  

Pengaturan mengenai BPHTB di Kabupaten Magelang berpacu pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang no 13 tahun 2010 tentang pajak daerah 

yang diatur dalam delapan pasal yaitu pasal 57 sampai dengan pasal 65. Yang 

82 Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
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mana di dalamnya dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian kesati tentang nsms, 

objek, subjek, dan wajib pajak , dan bagian kedua tentang dasar pengenaan, tariff 

dan cara menghitung.   

Dijelaskan di dalam Peraturan Daerah tersebut “ jika nilai perolehan objek 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak 

diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang 

dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.83  

Harga transaksi atau  NPOP dapat menjadi lebih besar 

nominalnya atau lebih kecil nominalnya dibandingkan NJOP,  dalam hal ini 

apabila harga transaksi lebih kecil dari NJOP, maka yang  menjadi dasar 

penentuan NPOP adalah nilai NJOP.  Sebaliknya  jika harga transaksi lebih besar 

dari  NJOP, maka nilai penentuan NPOP  berdasarkan harga transaksi tersebut. 

Dimana yang menjadi patokan adalah nilai tertinggi diantara NPOP dan NJOP. 

Selain mengetahui NPOP sebagai dasar di dalam  pengenaan BPHTB,  

juga perlu mengetahui Nilai Perolehan  Objek  Pajak Tidak Kena Pajak ( 

NPOPTKP ). Hal ini karena NPOPTKP yang ditetapkan setiap daerah kabupaten 

atau kota. Perbedaan dalam pengenaan NPOPTKP di masing- masing daerah 

disesuaikan dengan nilai pasar dan NJOP PBB di daerah tersebut. 

Menurut Pasal 63  Peraturan  Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 

Tahun 2010 tentangPajak Daerah ,  untuk daerah Kabupaten Magelang ditetapkan 

sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  untuk transaksi jual beli tanah 

dan Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah )  untuk perolehan hak karena waris 

atau  hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 

keluarga sedarah. Sebagai contoh perhitungan untuk mengetahui berapa besar 

obbjek yang kena pajak dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan adalah : 

 

83 Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah  
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Contoh I : 

Dua belah pihak melakukan transaksi jual beli objek PBB berupa tanah di 

daerah kecamatan secang Kabupaten Magelang antara bapak “A” dengan bapak 

“B” dengan harga Rp 150.000.000,00 rupiah sedangkan NJOP yang tedapat di 

daerah kecamatan secang untuk tanah tersebut adalah Rp 100.000.000,00, maka 

yang dijadikan patokan untuk menghitung dasar BPHTB adalah harga transaksi 

jual beli tanah tersebut yaitu Rp 150.000.000,00. 

Sebelum mengetahui berapa besar BPHTB yang dikenakan dan harus 

dibayarkan oleh bapak B maka terlebih dahulu dihitung terkait Nilai Perolehan 

Objek Kena Pajak (NPOKP) sesuai dengan dasar Pasal 63 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terkait 

Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) sebagai berikut:    

Wajib pajak “B” membeli tanah dengan : 

Nilai Perolehan Objek Pajak   =Rp 150.000.000,00 

Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak  =Rp   60.000.000,00 

Nilai Perolehan Objek Kena Pajak  =Rp    90.000.000,00 

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak nya melebihi Rp 60.000.000,00 maka 

wajib pajak tersebut wajib untuk membayarkan BPHTB yang dibebankan kepada 

wajib pajak (pembeli) tersebut. Seperti contoh di atas bahwa Nilai Perolehan 

objek Pajak oleh pembeli sebesar Rp 150.000.000,00 maka wajib pajak tersebut 

wajib mengurangkan nominal tersebut dengan Rp 60.000.000,00 sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam  Pasal 63 Peraturan Daerah 

KabupatenMagelangNomor 13 Tahun 2010 tentangPajak Daerah. 

Contoh II : 

Dua belah pihak melakukan transaksi jual beli objek PBB berupa tanah di 

daerah kecamatan secang Kabupaten Magelang antara bapak “X” dengan bapak 

“Z” dengan harga Rp 90.000.000 rupiah sedangkan NJOP yang tedapat di daerah 

62 
 



keabupaten magelang  untuk tanah tersebut adalah Rp 100.000.000,00, maka yang 

dijadikan patokan untuk menghitung dasar BPHTB adalah NJOP jual beli tanah 

tersebut yaitu Rp 100.000.000,00. 

Maka penghitungan terkait Nilai Perolehan Objek Kena Pajak (NPOKP) 

sesuai dengan dasar Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terkait Nilai Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NOPTKP) sebagai berikut:   

Wajib pajak “B” membeli tanah dan/atau bangunan dengan : 

Nilai Perolehan Objek Pajak   =Rp 100.000.000,00 

Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak  =Rp   60.000.000,00 

Nilai Perolehan Objek Kena Pajak  =Rp   40.000.000,00 

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak nya melebihi Rp 60.000.000,00 maka 

wajib pajak tersebut wajib untuk membayarkan BPHTB yang dibebankan kepada 

wajib pajak (pembeli) tersebut. Seperti contoh di atas bahwa Nilai Perolehan 

objek Pajak oleh pembeli sebesar Rp 100.000.000,00 maka wajib pajak tersebut 

wajib mengurangkan nominal tersebut dengan  Rp 60.000.000,00 sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam  Pasal 63  Peraturan Daerah 

KabupatenMagelangNomor 13 Tahun 2010 tentangPajak Daerah. 

Besar tarif pembayaran BPHTB di Kabupaten Magelang menurut Pasal 64 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Kena Pajak. Jadi hasil 

dari perhitungan awal terkait Nilai Perolehan Objek Kena Pajak tersebut dikalikan 

5% untuk mengetahui besaran BPHTB yang harus dibayarkan oleh pembeli. 

Sebagai contoh penghitungan BPHTB dalam transaksi jual beli objek PBB berupa 

tanah  di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : 
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Transaksi jual beli tanah dengan NPOP Rp 150.000.000,00 sudah diketaui 

bahwa Nilai Perolehan Objek Kena Pajak adalah sebesar Rp 90.000.000,00, maka 

besar BPHTB yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut : 

5% x NPOP Kena Pajak  = BPHTB terutang 

5% x Rp 90.000.000,00 = Rp 4.500.000,00 

Dalam transaksi jual beli antara Bapak A dan bapak B, besar BPHTB yang 

harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu bapak B adalah sebesar Rp 4.500.000,00. 

Tetapi, dalam transaksi jual beli objek PBB dapat terjadi adanya BPHTB yang 

terutang apabila dalam transaksi jual beli tersebut pada awalnya hanya 

mencantumkan  jual beli tanah tetapi pada kenyataannya pada transaksi jual beli 

tersebut juga terdapat bangunan di atas tanah yang menhjadi objek jual beli. 

Masih saja  terjadi kasus di Kabupaten Magelang terkait dengan pajak 

terutang karena kurangnya survey lapangan oleh petugas terkait dengan tanah dan 

bangunan yang menjadi objek transaksi jual beli objek PBB di kanupaten 

magelang. Sebagai contoh menurut wawancara dengan Bp Agus Lahmi Lubis 

Notaris/PPAT daerah Kabupaten Magelang beliau menjelaskan bahwa masih 

terjadi kasus dalam jual beli objek PBB yang mana objek yang ditransaksikan 

tersebut berbeda dengan yang senyatanya, pada saat transaksi jual beli yang 

didaftarkan dalam BPHTB hanya objek PBB berupa tanah dan sudah dihitung 

besar BPHTB nya tetapi saat dilihat senyatanya yang terdapat di tempat tersebut 

tana beserta bangunan yang ada di atasnya maka bangunan tersebut menjadi 

BPHTB terutang.84  

Pengaturan terkait besaran BPHTB terutang yang harus dibayarkan diatur 

dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi : 

1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar 

84 Hasil wawancara dengan narasumber bapak Agus Lahmi Lubis, Notaris/ PPAT 
Kabupaten Magelang pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2016 pukul 10.30 

64 
 

                                                           



pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) 

setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63  

2. Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat (2)  tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP 

yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya 

perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan 

NJOP PBB setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2). 

Bangunan tersebut akan dihitung sebagai BPHTB terutang dengan 

perhitungan dari awal yang mana objek PBB yang menjadi perhitungan bukan 

hanya tanah tapi juga bangunan yang berada di atasnya dengan mencari NPOP 

kemudian NPOPTKP dan hasilnya dikalikan dengan 5% sebagai pajak terhutang. 

Sebagai contoh : 

Harga tanah 10mx20m = 200m2  adalah  

Rp 1.000.000,00x 200m2 = Rp 200.000.000,00 

Harga Bangunan Rumah adalah Rp 300.000.000,00  

Harga transaksi = Rp 500.000.000,00 

NPOPTK   = Rp     60.000.000,00 

NPOP Kena Pajak = Rp  440.000.000,00 

Maka pajak BPHTB terutang pada kasus ini adalah  

5% x Rp 440.000.000,00 =  Rp 22.000.000,00 

 Mekanisme penetapan pembayaran BPHTB yang ditetapkan dalam  

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

Daerah tidak jauh berbeda dengan peraturan yang terdapat pada Undang- Undang 

Nomor 20 Tahun 2000, hanya saja pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah menjadi BPHTB sebagai pajak 

daerah bukan lagi pajak pusat. 

 Terdapat delapan pasal yang mengatur mengenai BPHTB dalam Undang-

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

menjadi BPHTB sebagai pajak daerah bukan lagi pajak pusat, yaitu pasal 85 

sampai dengan pasal 93 yang mana pengaturannya adalah sebagai berikut : 

 Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sudah menjadi BPHTB sebagai pajak daerah bukan lagi 

pajak pusat menjelaskan tentang dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan diperoleh dari Nilai Perolehan Objek Pajak. Yang dimaksud 

dengan Nilai Perolehan Objek Pajak dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada 

Pasal 87 ayat (2) adalah harga transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak 

transaksi jual beli objek PBB (penjual dan pembeli). 

Selain yang disebutkan di atas yang dapat menjadi nilai awal penentuan 

pembayaran BPHTB adalah besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan ketentuan 

apabila Nilai Perolehan Objek Pajak lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam  Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu: 

 “Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP 

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 

terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi 

dan Bangunan.” 

Dalam perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini adalah paling rendah sebesar                      

Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak seperti yang tercantum dalam Pasal 87 

ayat (4) , yang selanjutnya akan diatur di dalam Perturan Daerah masing-masing 

daerah. Jadi, menurut Pasal 87 NPOP yang diperoleh dari transaksi jual beli objek 
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PBB oleh wajib pajak harus dikurangkan dengan Rp 60.000.000,00 agar 

mendapatkan hasil Nilai Objek Pajak Kena Pajak.  

Besar tarif BPHTB yang ditetapkan dalam Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi 

adalah sebesar 5%, yang akan diterapkan melalui peraturan daerah. Besaran 

pokok BPHTB yang terutang menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut : 

Contoh : 

Wajib pajak “B” membeli tanah dengan : 

Nilai Perolehan Objek Pajak   =Rp 150.000.000,00 

Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak  =Rp   60.000.000,00 

Nilai Perolehan Objek Kena Pajak  =Rp    90.000.000,00 

Dalam pengenaan BPHTB adalah dengan mengalikan besar tarif pokok BPHTB 

dengan Nilai Perolehan Objek Kena Pajak, yaitu sebagai berikut : 

 Tarif pokok BPHTB    = 5%  

 Nilai Perolehan Objek Kena Pajak  =Rp    90.000.000,00 

 

Maka perhitungan BPHTB nya adalah  

 

5% * Rp 90.000.000,00 = Rp 4.500.000,00 

Jadi, besar pokok BPHTB yang harus dibayarkan dalam contoh di atas 

sebesar Rp. 4.500.000,00 dan pajak BPHTB dalam transaksi jual beli objek PBB 

tersebut harus dibayarkan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta seperti 

yang terdapat Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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B. IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMBAYARAN BPHTB DALAM 

TRANSAKSI JUAL BELI OBJEK PBB TERHADAP PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK DAERAH  

Pengaturan terkait BPHTB di kabupaten magelang masih sangatlah minim, 

yang mana hanya diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak daerah 

dan sebanyak delapan pasal yang mengatur terkait BPHTB. Implementasi 

penetapan Pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli Objek PBB di 

Kabupaten Magelang dapat dikatakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pada transaksi jual beli di Kabupaten Magelang, dalam penentuan harga 

objek PBB merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan 

pembeli, pihak ketiga tidak ada wewenang untuk mencampuri dalam penentuan 

harga tersebut. Hanya perhitungan oleh pihak ketiga yaitu PPAT dimulai sejak 

akan dimintakan surat keterangan balik nama atas objek pajak tersebut. Dimana 

PPAT hanya melihat apakah harga yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah ataukah belum. 

  Beberapa kasus terkait dengan penentuan harga secara mandiri oleh pihak 

pembeli agar saat balik nama di hadapan PPAT pengenaan BPHTB tidak sebesar 

yang seharusnya atau nilai BPHTB menjadi lebih rendah. Sesuai dengan Pasal 62 

ayat (3) peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa yang 

dijadikan patokan dalam pengenaan BPHTB adalah nilai yang lebih besar diantara 

NJOP dan harga transaksi.  Jadi yang dijadikan patokan apabila harga transaksi 

yang ditentukan sangat rendah maka yang dijadiakn dasar adalah NJOP di 

Kabupaten Magelang.  
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  Jika di dalam peraturan daerah disebutkan yang menjadi patokan awal 

penetapan pembayaran BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau Nilai 

Jual Objek Pajak yang lebih tinggi maka kebanyakan transaksi jual beli objek 

PBB di Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan hal tersebut. Hanya saja 

terdapat beberapa kasus di Kabupaten Magelang yang menjadikan pengenaan 

BPHTB menjadi rancu. 

  Menurut Bapak Agus Lahmi Lubis selaku Notaris/PPAT Kabupaten 

Magelang yang menjadikan patokan dalam awal pengenaan BPHTB di Kabupaten 

Magelang agak bermasalah adalah adanya surat edaran bupati Kabupaten 

Magelang terkait indeks nilai tanah yang di dalamnya memuat kisaran harga tanah 

di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Beberapa pemerintah daerah 

terutama pajak di Kabupaten Magelang menggunakan int sebagai dasar patokan 

dalam menentukan harga transaksi tetapi sebenarnya harga yang terdapat dalam 

INT tersebut nominalnya sangat tinggi.85 

  Harga tanah di daerah Kabupaten Magelang dibagi menjadi beberapa kelas 

yang mana dalam INT tersebut sudah tercantum harga dari tanah yang ada di 

daerah tersebut. INT ini hanya menjadi gambaran umum terkait harga tanah di 

Kabupaten Magelang tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan harga 

transaksi jual beli objek PBB.  

 Hal di atas menyebabkan adanya perbedaan pengenaan patokan harga 

transaksi antara pihak kasi pajak BPHTB dan aparat pajak daerah dimana aparat 

pajak daerah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 sebagai 

penentuan dalam pengenaan BPHTB yaitu harga yang lebih tinggi antara NJOP 

dengan NPOP sedangkan pihak kasi pajak BPHTB sering kali menggunakan INT 

sebagai dasar NJOP jual beli objek PBB di Kabupaten Magelang. Tetapi secara 

kekuatan hukum peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pajak daerah 

lebih memiliki kekuatan hukum yang tetap dibandingkan dengan INT yang hanya 

berupa surat edaran bupati Kabupaten Magelang. 

85 Hasil wawancara dengan narasumber bapak Agus Lahmi Lubis, Notaris/ PPAT 
Kabupaten Magelang pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2016 pukul 10.30 
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a. Tahap Pembayaran BPHTB 

Tahap pembayaran BPHTB ini dilakukan dengan berbagai tata cara yang 

telah di sesuaikan dengan mekanisme pembayaran berdasarkan sistem peraturan 

yang berlaku. Pada tahap ini Penulis mendapat data terkait dengan tahapan-

tahapan dalam melakukan pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak 

dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Magelang tata cara pembayaran BPHTB  menurut SOP Pelayanan Validasi 

BPHTB, Pembayaran Pajak Daerah dan Pemutakhiran Data PBB bahwa wajib 

pajak  perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdapat di wilayahnya 

mencakup dimana tanah dan atau bangunan tersebut berada.  

Pada tahap ini wajib pajak diwajibkan mempersiapkan persyaratan dalam 

pembayaran BPHTB di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPKAD Kabupaten Magelang uaitu 

sebagai berikut :  

1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dan tanda lunas PBB; 

2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB); 

3) Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya; 

4) Fotocopy akta atau Surat Jual Beli, waris, hibah atau wasiat, APHB 

ataui surat keterangan dari pemerintah desa setempat; 

5) Fotocopy data obyek dan wajib pajak  
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Wajib Pajak melakukan 
pendaftaran dengan 
melampirkan SSPD 

BPHTB berikut 
kelengkapannya 

Petugas pelaksana 
mengarsip SSPD 
BPHTB lembar 4 dan 5  

SSPD yang telah 
ditandatangani 
diserahklan pelaksana 
kepada Wajib Pajak  

Berkas yang sudah 
lengkap diberikan tanda 
terima berkas oleh 
petugas 

Petugas memberikan 
NPWP bagi wajib pajak 
yang terkena pajak  

Petugas memeriksa 
kelenghkapan berkas 

Bagi wajib pajak 
terkena pajak membayar 
BPHTB pada loket 
bendahara penerimaan 
dengan membawa SSPD  
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Bagan 1.1 

Tatacara pembayaran BPHTB di mKabupaten Magelang 

 

1) Wajib pajak melakukan pendaftaran dengan melampirkan seluruh 

persyaratan yang diperlukan dalam pembayaran BPHTB di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan BPKAD Kabupaten Magelang, wajib pajak akan 

mendapatkan nomor antrian; 

2) Petugas pelayanan menerima dan meneliti ajuan SSPD BPHTB 

beserta kelengkapannya; 

3) Bagi wajib pajk yang transaksinya terkena pajak maka akan diberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak  Daerah ( NPWPD) oleh petugas Kantor 

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan Kabupaten Magelang; 

4) Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap maka petugas akan 

memberikan tanda terima berkas kepada wajib pajak; 

5) SSPD yang telah ditandatangani diserahkan pelaksana kepada wajib 

pajak sebanyak tiga lembar yaitu untuk Wajib Pajak, lembar untuk 

Notaris/PPAT, dan untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Magelang; 

6) Petugas pelaksana mengarsip SSPD BPHTB lembar ke empat dan ke 

lima yaitu lembar untuk DPPKAD dalam proses penelitian dan lembar 

untuk Bank yang ditunjuk atau bendahara yang menerima; 

7) Tahap selanjutnya wajib pajak diminta untuk melakukan penyetoran 

atau pembayaran setelah identitas wajib pajak tervalidasi. wajib  

 

b. Kendala-kendala dalam  yang Timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 
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Untuk kendala yang berhubungan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, sebagian besar lebih disebabkan oleh ketidaktahuan dari 

wajib pajak tentang cara perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena dalam 

kenyataannya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, banyak wajib pajak 

melakukan perhitungan tidak sesuai dengan yang semestinya, sehingga kadang 

kala ada wajib pajak yang setelah dilakukan penelitian terhadap perhitungan atas 

Bea Perolehan Hak Atas 

Kendala lain yang terdapat di Kabupaten Magelang adalah adanya surat 

edaran bupati mengenai indeks nilai tanah yang merupakan kajian akademis berisi 

tentang patokan harga tanah yang terdapat di Kabupaten Magelang. Dimana 

sebenarnya kajian akademis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam 

penetapan pengenaan BPHTB. 

 Ketentuan harga tanah yang terdapat dalam int kebanyakan lebih rendah 

dari harga sebenarnya yang mana seharusnya dalam NJOP tanah tersebut 

memiliki harga yang lebih tinggi tetapi pada INT tersebut memiliki harga yang 

lebih rendah sehingga dapat merugikan pendapatan pemerintah Kabupaten 

Magelang.  

Selain itu, kendala yang timbul adalah pengaturan mengenai BPHTB 

dalam  peraturan daerah kabupaten magelang No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah hanya diatur dalam delapan pasal yang mana dalam penjelasan pasal 

tersebut hanya dituliskan keterangan cukup jelas dan tidak diuraikan secara 

terperinci tentang pengaturan penetapan pengenaan BPTHB, sehingga menjadikan 

masyarakat kesulitan dalam memahami pengaturan terkait BPHTB tersebut. 
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