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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, masing-masing daerah diberikan 

kebebasan dalam menghimpun sumber dana, dan melakukan pengaturan 

dan pengelolaan pembangunan daerahnya sesuai potensi dan kapasitas 

daerah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan 

pemerintah pusat ini akan memberikan dampak positif pada tata kelola 

daerahnya tersebut.  

Dalam proses implementasi, tidak mudah untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk suatu daerah, karena dalam proses 

penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola keuangan rumah 

tangga sendiri, sumber dana tersebut harus tercukupi dan dari tahun ke 

tahun akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

harus meningkatkan sumber penerimaan daerah yang salah satunya berasal 

dari Pendapatan Asli Daerah (untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut 

PAD) yang sumber anggarannya dihimpun dari pajak, retribusi, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  

Secara garis besar, di Indonesia terdapat 2 (dua) pajak, antara lain:
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1 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm.8.  
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1. Pajak Negara/Pusat 

Pajak Negara ialah pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak guna untuk membayar 

pengeluaran rumah tangga umum pemerintah pusat. 

2. Pajak Daerah 

Pajak Daerah ialah pemungutan pajak dilakukan oleh daerah 

provinsi, kabupaten dan/atau kota guna untuk membayar pengeluaran 

rumah tangga masing-masing daerah. 

Provinsi Kepulauan Riau yang strategis ialah termasuk dalam salah 

satu kawasan industri, kawasan wisata dan hiburan yang cukup banyak 

diminati oleh penduduk domestik maupun asing, hal ini menambah jumlah 

orang yang tertarik dan datang untuk mencari pekerjaan di Kepulaun Riau.  

Hal tersebut menyebabkan banyaknya peluang kerja di sektor industri 

di Kota Batam sehingga memiliki dampak pada bertambahnya jumlah 

penduduk di daerah Batam.  

Tingginya minat pekerja yang datang untuk menetap lebih lama 

mendorong mereka ingin memiliki asset berupa tanah dan bangunan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain karena tanah dan 

bangunan memiliki nilai yang menguntungkan, hal tersebut pun dapat 

dijadikan untuk investasi dimasa yang akan datang. Transaksi yang 

dilakukan masyarakat untuk memiliki asset berupa tanah dan bangunan 

mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh daerah yaitu Pajak 

Penghasilan (untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut PPh) dan Pajak 

Erlina Novita. Tinjauan Yuridis Penerapan Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



3 

 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya dalam 

skripsi ini disebut BPHTB). 

Pemungutan pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan 

tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dasar hukum untuk pemungutan PPh ialah UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. 

Sistem pemungutan BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (untuk selanjutnya 

dalam skripsi ini disebut UU No. 28/2009 tentang PDRD) ialah Self 

Assessment System, maksudnya ialah suatu sistem dimana Wajib Pajak 

memiliki kewangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah 

besaran pajak yang harus dibayar secara mandiri tanpa memerlukan surat 

ketetapan pajak dari Kantor Pajak, dan dalam hal ini pemerintah hanya 

mengawasi saja alur pembayaran pajak ini. 

Setiap adanya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh para 

pihak yang terjadi karena adanya proses jual beli akan dikenakan PPh dan 

BPHTB. 

Tahun Target Realisasi % 

2014  Rp  182,779,315,500.00   Rp 247,144,843,013.00  135.21 

2015  Rp  236,300,000,000.00   Rp 248,354,650,294.00  105.1 

2016  Rp  254,350,000,000.00   Rp 228,423,182,913.00  89.81 

2017  Rp  250,000,000,000.00   Rp 198,438,540,544.00  79.38 

2018  Rp  380,800,000,000.00   Rp 297,948,781,183.00  78.24 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi BPHTB di Kota Batam Tahun 2014-2018 

(sumber: https://siependa.batam.go.id) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan 

BPHTB dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 
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tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena 

berkurangnya transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang tidak dapat 

diprediksi jumlahnya. 

Pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan BPHTB diantaranya 

seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), Bank, Pemerintah Daerah, dan lainnya. 

PPAT merupakan pejabat umum negara yang dimana undang-undang 

memberikan wewenang kepadanya untuk membuat akta pemindahan hak 

atas tanah dan/atau bangunan, sehingga PPAT dengan sendirinya dapat 

dijadikan perantara untuk melakukan pemungutan BPHTB. 

Menurut R. Santoso Brotodihardjo:  

“Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya langsung dapat ditunjuk dan yang 

guna nya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
2
 

 

Ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk 

membayar biaya pengeluaran rutin dan belanja negara serta sebagai 

sumber pendanaan pemerintah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan 

pajak dilakukan dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

 

                                                           
2 R Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: PT Eresco, 1982). 
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2. Fungsi Regulerend (Mengatur)  

Pajak ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta bidang keuangan. 

Wajib Pajak ialah merupakan orang yang menerima perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak yang memperolehan peralihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan untuk membayar pajak 

terutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BPHTB dari yang semulanya merupakan pajak pusat kemudian 

dialihkan menjadi pajak daerah tentu akan meningkatkan PAD Kota 

Batam. Pengalihan ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam 

mendorong pertumbuhan perekonomian dari sektor pajak. Penerimaan 

BPHTB oleh pemerintah daerah ini akan meningkatkan pembangunan, 

ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini merupakan salah 

satu langkah bagus yang diambil oleh pemerintah untuk menata sistem 

perpajakan di Indonesia.  

Maka berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Penerapan Validasi Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli Tanah dan 

Bangunan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Batam”. 
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B. Rumusan Masalah 

Setelah menganalisis latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dengan ini  Peneliti mengemukakan Rumusan Masalah antara lain: 

1. Bagaimana ketentuan pemungutan BPHTB di Kota Batam 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan validasi BPHTB 

untuk meningkatkan PAD daerah Kota Batam? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang timbul dalam 

pelaksanaan validasi BPHTB untuk meningkatkan PAD Kota 

Batam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah Peneliti mengemukakan Rumusan Masalah diatas, maka 

didapatkan tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui ketentuan pemungutan BPHTB di Kota Batam 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan validasi 

BPHTB untuk meningkatkan PAD daerah Kota Batam. 

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang timbul dalam 

pelaksanaan validasi BPHTB untuk meningkatkan PAD Kota 

Batam. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembacanya, 

antara lain: 
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a. Manfaat Teoritis 

i. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan dan mengembangkan Ilmu 

Hukum pada umumnya, dan pada khususnya Hukum Pajak 

yang berkenaan dengan BPHTB di Kota Batam. 

ii. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian 

tambahan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

i. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai patokan dan acuan dalam pembinaan dan 

pengawasan kepada para PPAT dan BP2RD Kota Batam 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

ii. Penelitian yang digunakan ini dapat menjadi saran dan 

rekomendasi kepada BP2RD Kota Batam yang berwenang 

pada umumnya. 
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