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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau suatu organisasi 

kemasyarakatan paling tinggi dan bersifat khusus sehingga berbeda 

dengan organisasi penerimaan rutin dan pembiayaan berupa bantuan luar 

negeri. Pembiayaan rutin negara yang membiayai tugas rutin tersebut 

diperoleh dari sektor dalam negeri, antara lain hasil perusahan-perusahaan 

negara, denda-denda, hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi 

termasuk pungutan-pungutan berupa pajak.kemasyarakatan lainnya. Tugas 

rutin Negara dibiayai dari penerimaan rutin negara. 

Pajak merupakan pembayaran kepada negara yang dapat dipaksakan 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang 

sebagian diatur oleh Direktoral Jenderal pajak. Pajak daerah diatur dan 

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun 

Kabupaten atau Kota. Keberadaan pajak sangat di perlukan untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan yang di perlukan negara dalam hal 
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pengeluaran  dan atau anggaran tertentu. Pajak juga merupakan sumber 

pemasukan keuangan negara.  

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia 

merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber 

penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai 

undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai 

sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan 

asli daerah. 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan 

yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah 

terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan 

adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber 

penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. 

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

daerah, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan 

retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari 

dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah 

masing-masing.
1
 

                                                             
1
 Siahaan Marihot Pahala, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Depok , PT 

RajaGrafindo,Jakarta 2016), hal 1 
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Untuk memungut pajak dan retribusi daerah pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat telah lama mengeluarkan undang-undang sebagai dasar 

hukum yang kuat. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa 

pemerintahan penjajahan belanda masih ada yang digunakan sampai 

dengan tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan Undang-

Undang Dasar 1945 memang memungkinkan penerapan peraturan 

perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan 

yang baru. Hanya saja, mengingat perkembangan kondisi sosial, ekonomi, 

dan politik yang semakin membaik segala peraturan ini dipandang tidak 

sesuai lagi. Reformasi dalam peraturan pemungutan pajak dan retribusi 

daerah di Indonesia perlu dilakukan agar memiliki dasar hukum yang lebih 

kuat dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah daerah. 

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah di Indonesia tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak 

daerah dan retribusi daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem 

perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, 

yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun 

pemungutannya.
2
 Adanya ketidakjelasan dalam penetapan objek pajak 

maupun objek retribusi serta kemungkinan timbulnya pengenaan berganda 

                                                             
2
 Ibid, hal 2  
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telah mengakibatkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi dan dinamika 

masyarakat. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 telah membawa perubahan dalam pemungutan pajak dan retribusi 

daerah. Dalam perkembangan penerapan undang-undang tersebut, 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu dilakukan 

perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi yang 

ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan 

demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai 

penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. 

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan 

daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah 

sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, 

tetapi juga berkaitan dengan masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, 

setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur 

dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan 

oleh pemerintah daerah harus membayar pajak dan retribusi daerah yang 

terutang. Hal ini menunjukan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan 

retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah 

dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung 

jawab. 
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Pendapatan asli daerah merupakan suatu faktor yang penting dalam 

menjalankan pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar 

pada prinsip otonomi yang nyata , luas , dan bertanggung jawab. Peranan 

pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak 

ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar 

suatu daerah memperoleh dan menghimpun pendapatan asli daerah, maka 

akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan 

asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan 

retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang 

terbentuknya pendapatan asli daerah pada beberapa daerah karena pajak 

dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai 

tambah bagi kekuatan ekonomi.  
3
 

Berkaitan dengan penyelenggarakan otonomi daerah, dengan 

diberlakukannya Undang-Undang  28 tahun 2009, maka seluruh 

kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang 28 tahun 2009 sudah mulai berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2010. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) ini mempunyai tujuan  

1. memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam 

perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung 

                                                             
3
 http://e-journal.uajy.ac.id/11766/2/EA188681.pdf ,/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 

20.45 WIB 
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jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat.  

2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan 

penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi 

daerah.   

3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis 

pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan 

berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi 

daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, 

subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan sendiri, yang mungkin 

berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, 

semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan 

setiap daerah provinsi atau kota mengatur daerahnya sendiri. 

Kota Batam merupakan salah satu kota yang mengandalkan 

pendapatan asli daerah untuk membangun daerahnya. Dalam beberapa 

tahun belakangan ini Batam sedang gencar-gencarnya melakukan 

pembangunan di bidang Infrastruktur, terutama pelebaran jalan yang akan 

dilakukan sampai dengan tahun 2020 dengan adanya program dari 

pemerintah kota batam ini maka pemerintah kota batam memerlukan 

banyak anggaran untuk menyelesaikan program tersebut. Dalam hal ini 

anggaran yang diperlukan cukup banyak , tetapi jika dilihat dari 
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pendapatan asli daerah kota batam khususnya di sektor penerimaan pajak 

daerah Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan  

perolehan dari tahun ke tahun semakin jauh dari target anggaran 

Pemerintah Kota Batam.  

Pemerintah Kota Batam menilai dengan adanya kondisi tersebut maka 

diperlukan suatu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan lagi 

pendapatan asli daerah terutama di bidang bea perolehan hak atas tanah 

dan atau bangunan yang merupakan andalan pemerintah kota batam. 

Dalam hal ini pemerintah kota batam sedang melakukan studi tiru di 

daerah Pontianak guna mempelajari suatu aturan yang nantinya akan 

dikenal dengan Zona Nilai Tanah dan akan diterapkan di daerah Kota 

Batam. 

 Tanah dan bangunan adalah merupakan suatu hak bagi masyarakat 

pada umumnya, untuk memiliki tanah dan bangunan terlebih dahulu harus 

membayar bea perolehan hak atas tanah bangunan. Bea perolehan hak atas 

tanah bangunan sendiri termasuk salah satu jenis pajak daerah . Pada 

zaman sekarang lebih kurang 80% penerimaan negara di dapatkan dari 

pajak dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya pengeluaran rutin 

negara. Oleh karena itu tidak mengherankan bila pajak dikatakan 

merupakan jiwa negara, artinya tanpa pajak negara akan lumpuh karena 

semua negara yang ada di dunia ini mengandalkan penerimaannya dari 

sektor pajak.  
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Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk dalam jenis 

pajak daerah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Batam 

No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

yang berwenang untuk mengelola Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah 

setempat yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Batam. 

Setiap perolehan tanah dan atau bangunan harus dikenakan bea 

perolehan hak atas tanah bangunan. Bea perolehan hak atas tanah 

bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan atau 

bangunan . perolehan hak atas tanah bangunan adalah peristiwa hukum 

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh 

pribadi atau badan. Subyek bea perolehan hak atas tanah bangunan adalah 

pribadi maupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau 

bangunan. Subyek bea perolehan hak atas tanah bangunan dan atau tanah 

menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di sebut sebagai 

wajib pajak. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut diatas secara 

keseluruhannya, maka peneliti tertarik untuk menulis masalah tentang 

“Analisa Yuridis Dasar Pengenaan Tarif Terendah Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan atau Bangunan Terhadap Suatu Objek Pajak dalam 

Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam “ , sebagai 

judul Laporan Tugas Akhir. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam hal 

pengenaaan Tarif Terendah Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan atau Bangunan di daerah Kota Batam ? 

2. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari kebijakan sepihak yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam hal Pengenaan Tarif 

Terendah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan : 

a. Untuk Mengetahui landasan Hukum yang menjadi dasar 

Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan Pengenaan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan di Kota 

Batam. 
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b. Untuk mengetahui Kebijakan yang diterbitkan  oleh Pemerintah 

Daerah dalam hal pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

atau Bangunan di Kota Batam 

 

2. Manfaat : 

a. Manfaat Teoritis dari Penelitian ini dapat berguna dalam 

menimbang penerbitan kebijakan sebagai landasan guna 

menimbang sebelum diberlakukan atau diterapkan suatu aturan 

baru dalam hal pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

atau Bangunan 

b. Manfaat Praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk mengkaji dan mengevaluasi produk hukum yang akan 

diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam 
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