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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 dan  

BPHTB serta mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam menangani 

pengalihan pengelolaan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik 

analisis yang digunakan adalah model interaktif dimana ada tiga jenis kegiatan analisis 

yaitu penelusuran dokumen, wawancara, dan penarikan kesimpulan. Pemerintah Daerah 

Kota Blitar harus menyiapkan perangkat untuk pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai 

pajak daerah diantaranya adalah Peraturan Daerah; Struktur Organisasi, Standart 

Operasional Prosedur (SOP), dan Tata Kerja; Sumber Daya Manusia; Kerjasama dengan 

pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor 

Lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Sarana dan Prasarana. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar belum secara optimal 

menyiapkan perangkat pengelolaan BPHTB. Sampai dengan batas waktu persiapan 

pengalihan yang ditentukan, Pemerintah Daerah Kota Blitar masih mengalami hambatan 

yang cukup berarti karena belum disahkannya Peraturan Daerah yang menjadi landasan 

yuridis pemungutan dan pengelolaan  BPHTB pada tahun 2011.  

 

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, Bea 

Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Daerah 

 

 



13 
 

Analysis of Regional Government Readiness in Transferring a Management of 
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ABSTRACT 

This reseach has been made for determining Regional Government of 

Blitar’s preparative devices in order to transfer PBB P2 and BPHTB managerial 

and knowing their preparation to handle it. It is a kind of qualitative and 

descriptive research. Its data was collected by observation and interview and used 

three interactive model analyzing such as searching document , interviews, and 

getting conclusion. Regional Government of Blitar must prepare their devices for 

managing BPHTB and PBB P2 as local taxes such as Fundamental of Regional 

Government: Organization Structure, Standard Operating Procedure (SOP), and 

Administration, Human Resources; Tax Office , Banking, Land Office, Notary / 

Official Creator Deed Land, Facilities and Infrastructure. It can be concluded 

that Regional Government of Blitar is not prepared their BPHTB management 

devices optimally. Regional Government of Blitar still has difficulty to legalize the 

Fundamental of Regional Government which has been a law basic of collecting 

and managing the BPHTB in 2011 . 

 

Keywords: Land and Building Taxes for Urban and Rural sector, Customs and 

Building Acquisition of Land Rights, Regional Taxes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1        Latar Belakang Masalah  

Pada era otonomi daerah, setiap daerah memasuki era baru dalam 

penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian. Selaras dengan 

hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang - 

undangan mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang - Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan otonomi 

daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian 

nasional menjadi semakin besar, karena kondisi perekonomian dan 

globalisasi cenderung menuntut adanya peran aktif dari pemerintahan 

daerah untuk lebih banyak menggali potensi daerahnya, serta memainkan 

peranan yang lebih besar dalam merangsang aktifitas ekonomi daerah. 

Guna mendukung pembangunan daerah serta mengembangkan 

perekonomian daerah secara optimal, Pemerintah Kota Blitar sebagai 

bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan 

pembangunan tingkat lokal, agar terwujud masyarakat yang adil makmur. 

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah 
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membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan rumah tangga 

pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan otonomi yang 

nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya 

yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan 

pembangunan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan 

bahwa sumber penerimaan daerah otonom terdiri atas : 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2) Dana Perimbangan 

3) Lain-lain pendapatan yang sah 

Sedang yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah: 

”Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” 

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana 

perimbangan terdiri atas sebagai berikut: 

1)  Dana bagi hasil dari pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan 

Sektor Perkotaan/Perdesaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) 

Perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam, yakni 
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kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan 

minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan 

panas bumi. 

2)  Dana Alokasi Umum (DAU). Besarnya DAU didasarkan atas 

formula. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - 

kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang 

ditetapkan dalam APBN. 

3)  Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK ditentukan berdasarkan 

pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai 

fungsi yang sangat khusus. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama 

dan mempunyai peran yang besar untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Sebagai salah 

satu sumber penerimaan daerah yang tergolong dalam dana perimbangan, 

PBB P2 dan BPHTB  menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat 

berperan dalam pembiayaan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU Nomor 33 Tahun 2004, 

pengalokasian dana bagi hasil dari PBB P2 adalah sebagai berikut: 

1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB P2 sebesar 90% untuk 

daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 

disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah provinsi; 
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b) 64,8% untuk daerah kabupaten / kota yang bersangkutan 

dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten / 

kota dan 

c)  9% untuk biaya pemungutan. 

2) 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB P2 dibagikan 

kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas 

realisasi penerimaan PBB P2 tahun anggaran berjalan, dengan 

imbangan sebagai berikut: 

a.  65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten 

dan kota; dan 

b. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota 

yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana 

penerimaan sektor tertentu. 

Dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

tersebut kita dapat melihat kemungkinan dan potensi PBB P2 dan BPHTB 

dapat meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, dengan 

memperhatikan potensi dan peranan PBB P2 dan BPHTB terhadap 

penerimaan daerah, maka pemerintah pusat menetapkan pengalihan 

pengelolaan PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah yang dikelola 

langsung oleh Pemerintah Daerah. Sebagai landasannya, DPR 

mengesahkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) yang berlaku sejak 1 Januari 2010 sebagai revisi dari UU No 

34/2000. Berdasarkan Undang – Undang PDRD tersebut, pengalihan 
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BPHTB akan dilakukan pada 2011 sedangkan PBB P2 wajib diberlakukan 

pada tahun 2014, walaupun pada tahun 2011 diperbolehkan memungut dan 

mengelola bagi daerah yang telah siap dan memenuhi persyaratan untuk 

memberlakukan UU PBB P2 tersebut. 

Keputusan atas pengalihan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Daerah ini memunculkan banyak pendapat optimisme 

dan pendapat pesimisme. Dari kalangan yang berpendapat optimisme, 

keputusan ini dinilai tidak akan mengurangi penerimaan pajak Pemerintah 

Pusat. Menurut Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak, Heru Supriyanto 

meyakini bahwa pengalihan pemungutan dua jenis pajak tersebut tidak 

akan mengganggu penerimaan pajak pusat yang telah dipatok dalam 

APBN 2010. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) No.34/PMK.03/2005 tertanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan PBB P2 antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 

seluruh hasil penerimaan PBB P2 diserahkan kepada daerah 

kabupaten/kota. Artinya, sejak dulu memang sudah menjadi bagian dari 

daerah kabupaten/kota. Hal yang sama berlaku juga untuk BPHTB, dasar 

hukumnya adalah PMK No 32/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

Pendapat optimisme ini juga diperkuat oleh pendapat dari  mantan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo, menurutnya ada tiga hal yang ingin diperbaiki dengan 
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terbitnya UU PDRD. Pertama, penyempurnaan sistem pemungutan pajak 

dan retribusi di daerah. Kedua, pemberian kewenangan perpajakan yang 

lebih besar kepada daerah, yaitu meningkatkan lokal taxing power dalam 

memperluas objek pajak daerah dan retribusi, menambah jenis pajak 

daerah, memberikan diskresi kebijakan kepada daerah untuk menentukan 

tarif yaitu tarif PBB P2 maksimum 0,3% dan BHPTB maksimum 5%. 

Ketiga, peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan dan meningkatkan 

sistem pengelolaan untuk bagi hasil provinsi, earmarking, dan insentif 

pembangunan. 

Menurut Sri Mulyani, yang paling membedakan antara UU PDRD 

yang baru dengan yang lama adalah sistemnya. Di UU PDRD yang baru, 

sistem yang ditentukan adalah tertutup. Artinya, Pemerintah Daerah 

(PEMDA) tidak bisa menambahkan jenis pajak dan retribusi baru sesuai 

dengan potensi daerah. Di UU No 34, sistem yang ditetapkan terbuka. 

Artinya, pemerintah kabupaten dan kota dibebaskan untuk menentukan 

jenis pajak dan retribusi lain (open list) di luar yang sudah ditetapkan. 

Syaratnya, antara lain, penentuan tersebut harus sesuai dengan potensi 

pajak dan retribusi di daerah. Selain itu, tidak bertentangan dengan yang 

menjadi kewenangan pusat dan provinsi serta tidak menimbulkan dampak 

negatif. 

Berdasar kalkulasi di atas kertas, mantan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani menyatakan bahwa pemerintah kabupaten-kota akan lebih 

diuntungkan dengan UU baru ini, yaitu adanya kenaikan PAD. Dalam 
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perhitungan Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah akan 

mendapatkan keuntungan dengan diberlakukannya UU baru tersebut pada 

2011, pendapatan asli daerah (PAD) akan naik dari 11 persen menjadi 24 

persen. Dengan kenaikan itu, daerah diharapkan bisa meningkatkan 

pelayanan publik.  

Selain itu, menurut pendapat dari beberapa Pakar Perpajakan, kalau 

pengalihan tersebut sukses dilakukan oleh DJP dan Pemda, maka beban 

kerja DJP akan berkurang. Seksi Ekstensifikasi masing-masing KPP 

Pratama yang umumnya cukup disibukkan dengan urusan tanah dan 

bangunan dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mengerjakan 

tanggung jawab mereka yang lain. Proses pengalihan dana hasil 

penerimaan PBB P2 pun tidak perlu mondar-mandir dari satu rekening ke 

rekening lainnya. Semua hasil penerimaan PBB P2 dapat langsung 

diserahkan ke rekening Pemerintah Daerah yang berhak tanpa perlu 

terlebih dahulu mampir ke rekening pemerintah pusat. Penerimaan pajak 

daerah pun dapat ditingkatkan seiring dengan usaha untuk menekan 

munculnya pungutan-pungutan liar. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi 

APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) ke arah yang lebih 

baik dengan harapan diikuti juga oleh peningkatan kualitas fasilitas umum 

atau sejenisnya. Disinilah, Pemerintah Daerah harus dapat secara bijak 

menyikapi segala peluang dan tantangan pengalihan pengelolaan BPHTB 

dan PBB P2. 
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Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 tahun 2010 tentang 

tahapan persiapan BPHTB sebagai pajak daerah, untuk bisa melakukan 

pemungutan BPHTB, Pemerintah Daerah yang bersangkutan harus 

terlebih dahulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya, jika 

tidak memiliki Perda maka Pemerintah Daerah tidak boleh memungut 

BPHTB.  Peraturan Daerah tersebut harus mencakup tarif dan NJOP (Nilai 

Jual Objek Pajak). Selain Perda, perangkat lain yang harus disiapkan 

adalah  sumber daya manusia (SDM), standard dalam menjalankan 

prosedur, infrastruktur, kelembagaan, dan pendanaan, Kerjasama dengan 

pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor 

pertanahan, kantor lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta 

sarana dan prasarana. 

Khusus untuk pengalihan PBB P2 dan BPHTB itu sendiri, 

kekhawatiran bisa  timbul terkait dengan kualitas pengelolaan kedua pajak 

tersebut. Pengalihan pemungutan PBB P2 dan BPHTB menurut pengamat 

perpajakan, Darussalam memang bukan langkah yang mudah dan bisa 

direalisasikan dengan cepat. Sebab, kemampuan masing-masing daerah 

untuk menyiapkan perangkat pengelolaan keuangan berbeda - beda.  

Hal inilah yang memunculkan beberapa pendapat pesimisme 

mengenai kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola PBB P2 dan 

BPHTB sebagai salah satu wujud otonomi daerah. Menurut Djurdjani, 

Ketua Pengelola Program S2-S3 Teknik Geomatika UGM di Yogyakarta, 



22 
 

ada masa transisi hingga tahun 2013 yang perlu dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk menata infrastruktur dan sistem agar pendaerahan pajak 

memberi kontribusi bagi kesejahteraan di daerah, Pemerintah Daerah perlu 

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi baik 

teknik survei pemetaan, pendataan tanah dan bangunan,serta kompetensi 

penilaian tanah dan bangunan hingga penetapan besarnya PBB P2, serta 

bagaimana pelayanan ke masyarakat. Beberapa penataan juga perlu 

dilakukan antara lain, kesiapan struktur dan sistem yang tepat untuk 

diterapkan. Sarana dan prasarana juga perlu disiapkan, untuk BPHTB tidak 

memerlukan infrastruktur yang rumit, 1 komputer saja sudah bisa 

memberikan data karena BPHTB sifatnya self assesment. Kalau 

pendanaan untuk daerah  akan diserahkan ke daerah masing-masing. 

Pendapat pesimisme ini diperkuat dengan kenyataan bahwa hingga 

kini, Pemerintah Daerah masih banyak yang menyatakan diri belum siap 

karena Peraturan Daerah belum segera dibuat atau masih dalam proses 

perumusan atau pembuatan oleh DPRD setempat. Menurut hasil survey 

kesiapan daerah yang dilakukan oleh Kemenkeu per tanggal 23 Desember 

2010 dari 492 daerah yang akan memungut BPHTB, terdapat sekitar 160 

daerah yang sudah siap memungut pajak itu (indikator kesiapan adalah 

Perda sudah siap). Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses 

penyiapan Perda dan 224 daerah masih belum ada informasi. 
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Tabel 1.1 

Hasil survey kesiapan daerah dalam memungut BPHTB tahun 2011 

No 
Kesiapan Daerah 

Jumlah 

Daerah 

% Penerimaan  

  BPHTB tahun 2009 

1 Perda yang telah siap 160 66,6 

2 Raperda (dalam proses) 108 18,7 

3 Belum ada informasi 224 14,7 

  Total 1, 2. 3 492 100 

Sumber : Kemenkeu, kondisi 23 Desember 2010 

Menurut Djurdjani, yang “dikhawatirkan” adalah dari proses 

pembuatan Perda hingga pelaksanaannya, yang mungkin akan terjadi 

pergeseran karena legislatif di daerah yang kurang paham dan ada 

kemungkinan di tiap-tiap daerah interpretasinya jadi berbeda, lebih-lebih 

bila hanya untuk “kejar setoran”. Jika perangkat pokok dalam 

melaksanakan pengalihan PBB P2 dan BPHTB ini belum dibuat, maka 

sampai kapanpun tidak dapat dilakukan pemungutan PBB P2 dan BPHTB. 

Selain itu, banyak Pemerintah Daerah yang juga belum menentukan 

standart dalam menyiapkan  prosedur, SDM, tekhnologi/ software terkait 

dengan pajak, infrastruktur dan pendanaannya.  

Kondisi aktual saat ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan 

di pemerintahan daerah terkait perubahan kewenangan pengelolaan pajak 

ini. Djurdjani menyebutkan bahwa banyak daerah yang belum siap 

mengimplementasikan kewenangan sesuai amanat UU 28/2009, terutama 

pengelolaan PBB P2 sektor perkotaan dan perdesaan dan BPHTB, yang 

diharapkan dapat berjalan baik dan sejalan sesuai keinginan untuk 
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meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Pemerintah 

Daerah di perkotaan lebih siap untuk menyiapkan perangkat pengelolaan 

BPHTB dan PBB P2. Hanya urusan administrasi pertanahan yang 

mengalami banyak masalah di daerah terutama masalah administrasi 

pertanahan dan kesiapan SDMnya. 

Dari data di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, 

masih banyak daerah yang belum siap untuk menjalankan pengalihan 

tersebut. Hanya DKI Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Magetan yang telah siap 

untuk menjalankan pengalihan pengelolaan BPHTB di tahun 2011 

sedangkan hanya Surabaya yang siap untuk menjalankan pengalihan 

pengelolaan PBB P2 pada tahun 2011. Dengan demikian, banyak pihak 

yang mengkhawatirkan bahwa pengalihan pengelolaan PBB P2 dan 

BPHTB tidak berjalan maksimal karena kurang siapnya Pemerintah 

Daerah dalam menyiapkan perangkat untuk mengelola PBB P2 dan 

BPHTB, namun di sisi lain keputusan UU No 28/2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mendesak Pemerintah Daerah harus 

siap mengelola BPHTB pada tahun 2011 dan PBB P2 pada tahun 2014 

Sebagai pelaksana pembangunan di daerah yang berdasar atas asas 

desentralisasi, Pemerintah Kota Blitar sebagai bagian dari Provinsi Jawa 

Timur yang dalam penerimaan daerahnya juga bertumpu pada sektor 

pajak, harus menyiapkan perangkat untuk menjalankan pengelolaan PBB 

P2 dan BPHTB. Setidaknya DPRD Kota Blitar harus sudah menyiapkan 

perangkat pokok yaitu Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan 
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BPHTB pada tahun 2010. Sehingga, diharapkan pada tahun 2011 

Pemerintah Daerah Kota Blitar mampu melaksanakan pengelolaan dan 

BPHTB secara matang dan mampu menyiapkan perangkat pengelolaan 

PBB P2 sampai dengan 2013 secara optimal. 

Berdasarkan  apa  yang  diuraikan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  

menulis skripsi   dan   melakukan   penelitian   dengan   judul   “ 

ANALISA KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 

PENGALIHAN PENGELOLAAN PBB P2 DAN BPHTB SEBAGAI 

PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA 

BLITAR).” 

. 1.2      Perumusan Masalah  

            Berdasarkan pada  latar belakang  yang  telah diuraikan diatas,  

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Perangkat apa saja yang harus dipersiapkan oleh KPP Pratama 

Kota Blitar untuk menangani pengalihan pengelolaan PBB P2 

dan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah? 

2. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola PBB 

P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah? 

 

 

 

 



26 
 

1.3         Batasan  Masalah 

Masalah perlu diberi batasan agar dalam pembahasannya dapat 

lebih terarah dan terfokus. Maka permasalahan dalam penelitian  ini 

dibatasi dalam hal – hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mencakup kesiapan KPP Pratama Kota Blitar 

dan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam menangani 

pengalihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Daerah. 

2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 

tahun 2010. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan  perumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  

penelitian  adalah  

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui perangkat yang harus dipersiapkan oleh 

KPP Pratama Kota Blitar  untuk menangani pengalihan 

pengelolaan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah 

2.  Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam 

mengelola PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah 

 

1.5   Manfaat Penelitian  

            Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  
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1.  Bagi penulis  

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang 

telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan memberikan  

wawasan  yang  lebih  luas  kepada  penulis  dalam  memahami dan 

menganalisis kesiapan KPP Pratama dan Pemerintah Daerah 

menangani pengalihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. 

2.  Bagi aparat pajak  

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal 

Pajak pada   umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta 

Pemerintah Daerah pada khususnya dalam menentukan perangkat 

yang harus dipersiapkan untuk menangani pengalihan pengelolaan 

PBB P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. 

3.  Bagi peneliti lain  

 Dapat menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan 

dan menjadi  bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang 

sama.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu mengenai kesiapan Pemerintah Daerah 

mengelola PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah belum pernah 

dilakukan. Ada beberapa penelitian terkait dengan PBB P2 dan BPHTB 

yaitu tentang faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan PBB 

dan BPHTB dan peranan PBB dalam penerimaan dan pembangunan daerah. 

Meskipun belum ada penelitian terdahulu yang bisa merumuskan hasil 

penelitian sementara, banyak pendapat yang muncul baik pendapat 

optimisme maupun pendapat pesimisme dari pakar perpajakan, pakar 

keuangan, pengamat perpajakan, dan berbagai pihak yang terkait dengan 

Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pestamen Situmorang, Kasubdit Penilaian I Dit. Ekstensifikasi dan 

Penilaian Ditjen Pajak (Detikfinance.com, 8 Oktober 2010) 

menyatakan bahwa tujuan dari pengalihan kewenangan pengelolaan 

PBB dan BPHTB adalah untuk memperbaiki sistem pemungutan 

pajak, untuk meningkatkan lokal taxing power dalam memperluas 

objek pajak daerah dan retribusi, menambah jenis pajak daerah, 

memberikan diskresi kebijakan kepada daerah untuk menentukan tarif, 

meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan meningkatkan 

sistem pengelolaan untuk bagi hasil provinsi, earmarking, dan insentif 

pemungutan. Pestamen Situmorang juga menyatakan bahwa 
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pengalihan pengelolaan ini tidak akan membuat penerimaan 

pemerintah pusat menurun tajam dan yang perlu disiapkan Pemerintah 

Daerah dalam masa pengalihan tersebut adalah adanya Peraturan 

Daerah (Perda). Pasalnya, tanpa Perda, Pemda tidak bisa memungut 

pajak. Perda tersebut memuat tarif, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 

Selain itu, menurut Pestamen, Pemda juga harus menyiapkan standard 

dalam menjalankan prosedur, infrastuktur, kelembagaan, dan 

pendanaan. 

2. Menurut Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (www.jawapos.com 

Dimuat pada: 1 December 2009) menyatakan bahwa Implikasi 

Pemberlakuan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yakni berdasar kalkulasi di atas kertas, pemerintah kabupaten-

kota lebih diuntungkan dengan UU baru itu, yaitu kenaikan PAD. 

Dalam hitungan Departemen Keuangan (Depkeu), Pemda bakal 

mendapatkan keuntungan dengan diberlakukannya UU baru tersebut 

pada 2011. Pendapatan asli daerah (PAD) akan naik dari 11 persen 

menjadi 24 persen. Dengan kenaikan itu, daerah diharapkan bisa 

meningkatkan pelayanan publik. 

3. Pengamat Perpajakan, Darussalam (Harian Seputar Indonesia, 18 

September 2010) menyatakan tentang kekhawatirannya bahwa 

Pemerintah Daerah belum siap menangani PBB P2 dan BPHTB. 

Menurutnya, pengalihan pemungutan PBB P2 dan BPHTB memang 

bukan langkah yang mudah dan bisa direalisasikan dengan cepat. Hal 

ini dikarenakan, kemampuan masing-masing daerah untuk mengelola 

http://www.jawapos.com/
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keuangan berbeda. Menurutnya lebih lanjut bahwa untuk 

mempersiapkan pengalihan, seharusnya sumber daya manusia (SDM) 

di daerah sudah dipersiapkan, jangan sampai dialihkan tapi mereka 

tidak mampu menangani. 

4. Pengamat perpajakan, Amir Syarifuddin (Menkeu: Pemda Jangan 

Asal Buat Perda. 20 Agustus 2009. Batam Pos) menyatakan bahwa 

khusus untuk pengalihan PBB dan BPHTB itu sendiri, kekhawatiran 

bisa jadi timbul terkait dengan kualitas pengelolaan kedua pajak 

tersebut. Menurutnya, kalau memang kuasa penuh akan diberikan 

kepada Pemda, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan agar tidak 

terjadi penurunan kualitas pelayanan untuk PBB dan BPHTB tersebut, 

entah itu terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia) atau teknologi 

informasi pendukungnya. Kalau memang pengalihan tersebut sukses 

dilakukan oleh DJP dan Pemda terkait, maka beban kerja DJP akan 

berkurang. Seksi Ekstensifikasi masing-masing KPP Pratama yang 

umumnya cukup disibukan dengan urusan tanah dan bangunan dapat 

mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tanggung 

jawab mereka yang lain. 

5. Dalam teks pidato Menteri Keuangan yang dibacakan oleh Herry 

Purnomo, disampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan terkait 

dengan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), antara lain : pemberian sosialisasi kepada 

seluruh pemerintah kabupaten/kota, baik melalui media massa, tatap 
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muka, maupun pendidikan dan pelatihan serta e-learning. Menkeu 

menyatakan, melalui kegiatan tersebut, pemerintah pusat meyakini 

bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota telah memahami kebijakan 

nasional tentang PBB-P2 dan BPHTB yang dialihkan menjadi pajak 

daerah mulai 1 Januari 2011. Untuk melaksanakan pemungutan kedua 

jenis pajak tersebut, berbagai persiapan perlu dilakukan oleh daerah. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan 

2.2.1. Pengertian Pajak 

a. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU 

Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat 

b. Definisi pajak menurut Prof. DR. P.JA. Andriani dalam  Atep Adya 

Barata& Zul Afdi Ardian (1989): pajak ialah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan -peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

c. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Ahmad Tjahjono dan M. 

Fakhri Husein, 2005), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas_Negara&action=edit&redlink=1
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berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai 

berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan 

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment.  

d. Sedangkan, menurut S.I. Djajadiningrat (Ahmad Tjahjono dan M. 

Fakhri Husein, 2005), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik 

dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak tersebut 

mengandung maksud  (Ahmad Tjahjono dan M. Fakhri Husein, 2005): 

1. Iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib 

pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa 

dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak 

dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan 

maupun penjara. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_saving&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_investment&action=edit&redlink=1
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2. Setiap wajib pajak yang membayar iuran / pajak kepada negara tidak 

akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi 

imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa 

pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat 

melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya. 

2.2.2. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak 

mempunyai beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2000) yaitu:  

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pembangunan dan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. 

Misalnya, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri. 

 

b. Fungsi mengatur (regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, dikenakannya pajak yang tinggi terhadap 

minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian 

pula terhadap barang mewah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1
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Kedua fungsi tersebut lebih merupakan instrumen dari kebijakan fiskal 

yang diselenggarakan oleh Negara. Dalam perkembangannya, menurut 

Pasaribu dalam Veronika (2001), telah muncul fungsi -fungsi baru yang sangat 

penting yang salah satunya adalah fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi 

diartikan sebagai fungsi yang berkaitan dengan perkembangan hak dan 

kewajiban baik demokrasi di bidang ekonomi, politik maupun sosial. 

2.2.3. Pengelompokan Pajak 

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi 

dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-

sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-

ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat atau ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari 

setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah 

pengelompokan atau pembagian pajak yaitu (S. Munawir, 2000) : 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung 

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak 

penghasilan (PPh). 

2) Pajak tak langsung 

yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN). 
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b. Menurut sifatnya 

1) Pajak subyektif 

yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya: pajak 

penghasilan (PPh) 

2) Pajak obyektif 

yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan 

keadaan dari wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPnBM 

c. Menurut lembaga pemungutannya 

1)  Pajak pusat 

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, 

PBB dan Bea Cukai. 

2)  Pajak daerah 

yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: 

 Pajak Daerah Tingkat I seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor. 

 Pajak Daerah Tingkat II seperti pajak hotel dan restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan. 



36 
 

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu: 

1)  Stelsel nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan uang nyata) 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu 

setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

2)  Stelsel anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. 

3)  Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan di mana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

b. Asas pemungutan pajak 

1)  Asas domisili 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal 

dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. 
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2)  Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

3)  Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan seseorang 

c. Sistem pemungutan pajak 

1)  Official Assessment System 

Suatu cara pemungutan pajak yang memberi wewenang pada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ditangan 

fiskus,  

b) Wajib pajak bersifat pasif,  

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

2)  Self Assessment System 

Suatu cara pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 
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a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak, 

b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutang,  

c) Fiskus tidak ikut campur, hanya bertugas untuk mengawasi jalannya 

pemungutan. 

3)  With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya 

pajak terutang oleh wajib pajak. 

2.2.5. Tarif Pajak 

Ada empat macam tarif pajak, yaitu 

a. Tarif sebanding / proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

hasil yang dikenai pajak. Contohnya: untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) di daerah Pabean dikenakan pajak PPN sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Berapa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya: besarnya 
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tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun 

adalah Rp 6.000,00. 

c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. Contohnya: dalam pasal 17 UU PPh 1995 yang direvisi 

dengan pasal 17 UU PPh 2000, lapisan penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut: 

- sampai dengan Rp 50.000.000,00, tarifnya 10% 

- di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00, tarifnya15% 

- di atas Rp 100.000.000,00, tarifnya 30% 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Definisi  Pajak Daerah 

Pajak Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

K.J. Davey (1998) mengartikan Pajak Daerah dalam empat (4) definisi yaitu: 



40 
 

1. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dengan peraturan dari daerah sendiri. 

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan 

nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

3. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh 

Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi 

dihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah 

Daerah. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum bagi pemungutan suatu Pajak Daerah terdapat pada : 

1. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah 

   Jenis-jenis Pajak Daerah dalam pengelolaan pemungutan Pajak Daerah 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan 

jenis-jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri dari:  

1. Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 
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mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

2. Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/catering. 

3. Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

4. Pajak Reklame  

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

5. Pajak penerangan jalan  

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
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6. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral 

Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang mineral dan batubara. 

7. Pajak Parkir  

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

8. Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah 

satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, 

collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 
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10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga bisa memungut Retribusi 

Daerah. Adapun yang dimaksud Retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan (PBB P2) 

2.4.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan  

Untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan 

Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam 

berbagai sektor (www.pajakbumidanbangunan.com): 

 Sektor pedesaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki 

ciri-ciri pedesaan. 

 Sektor perkotaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang 

http://www.pajakbumidanbangunan.com/
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memiliki ciri-ciri perkotaan. 

 Sektor perkebunan, adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang 

budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah  maupun Swasta. 

 Sektor kehutanan, adalah objek PBB di bidang usaha yang 

menghasilkan komoditas hasil hutan. 

 Sektor pertambangan, adalah objek PBB di bidang usaha yang 

menghasilkan komoditas hasil tambang. 

PBB Pedesaan/Perkotaan adalah PBB yang dikenakan atas obyek pajak 

yang meliputi kawasan pertanian, perumahan/pertokoan, industri, serta obyek 

khusus perkotaan. Penentuan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dalam 

pengenaan PBB ditetapkan sebagai berikut ( SE-51/PJ.6/1994 ) bahwa suatu 

wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan hanya terdapat satu sektor 

pengenaan PBB, yaitu: sektor Pedesaan atau sektor Perkotaan saja. 

 Daerah yang termasuk dalam sektor Perkotaan adalah : 

a. Seluruh desa/kelurahan dalam wilayah ibukota propinsi, 

kotamadya/kotamadya administratif, kota administratif,  

b. Seluruh desa/kelurahan dalam kecamatan pada ibukota kabupaten yang 

bukan berstatus kota administratif. 

c. Desa/kelurahan ibukota kecamatan. 

d. Desa/kelurahan lain yang tidak termasuk dalam huruf a s/d c, tetapi yang 

telah mempunyai sarana dan prasarana kota. Yang dimaksud sarana dan 

prasarana kota adalah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 
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administrasi pemerintahan sosial, ekonomi, dan perdagangan seperti : jalan 

yang baik, penerangan listrik, air minum, kesehatan, pasar, dan rekreasi ( 

misalnya : desa-desa sepanjang koridor Bogor-Cianjur, kawasan industri 

daerah terpencil seperti PT Inco, PT. Freeport. 

Sedangkan daerah yang termasuk dalam sektor Pedesaan adalah desa-desa yang 

tidak termasuk dalam sektor perkotaan. 

2.4.2 Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan ditentukan sebagai berikut : 

a. Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah. 

b. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa 

Bangunan. 

Keterangan diatas dapat disimpulkan menjadi tabel berikut : 
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Tabel 2.1 

NJOP atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan 

Uraian Luas x NJOP/m2 Jumlah 

1. Tanah -----------m2 x ----------- 

(nilai konversi ke dalam klasifikasi / penggolongan 

dan NJOP untuk PBB) 

  

Rp. xxx 

2. Bangunan -----------m2 x ----------- 

(nilai konversi biaya pembangunan Baru – 

penyusutan fisik)* 

  

Rp. xxx 

  

  Jumlah Rp. xxx 

  

Sumber : www. djp.com 

2.4.3 Tarif PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan  

Konsep tarif progresif PBB sektor pedesaan dan perkotaan sesuai nilai 

bangunan per m
2 

berfungsi sebagai perimbangan pengenaan PBB berdasarkan 

tingkatan kualitas struktur dan arsitektur bangunan yang tentunya disamping 

menyesuaikan umur efektif bangunan juga memperhitungkan keuntungan 

ekonomis yang akan semakin meningkat. 

 Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan, berkaitan batasan nilai jual bangunan 

per m
2
 perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya menyesuaikan 

faktor inflasi atau antisipasi kenaikan harga bangunan atau standar satuan harga 

bahan material dan upah pekerja setiap tahunnya. Penentuan batasan nilai jual 

bangunan per m
2
 agar memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998 Tanggal 18 Desember 1998 tentang 
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Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.5 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.5.1 Definisi BPHTB Dan Dasar Hukum 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

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

disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan 

oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.  

Pada Tahun 2000 pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Th 2000 yang 

menggantikan UU No. 21 Th 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan.  

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang BPHTB adalah : 

a. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkar sistem Self Assessment 

b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak 

Kena Pajak. 

c.  Adanya sanksi bagi Wajib Pajak maupun pejabat-pejabat umum yang 

melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya menurut 

Undang-undang yang berlaku. 
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d. Hasil Penerimaan BPHTB sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

e. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di luar 

ketentuan ini tidak diperkenankan. 

2.5.2 Subjek Pajak 

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, Pasal 2, 

yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana 

tersebut di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak 

menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.5.3 Objek Pajak 

          Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, Pasal 3, 

yang  menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi: 

a.Pemindahan hak karena 

    1. jual beli; 

    2. tukar-menukar; 

    3. hibah; 

    4. hibah wasiat; 

    5. waris; 

    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

    8. penunjukan pembeli dalam lelang; 
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    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

  10. penggabungan usaha; 

  11. peleburan usaha; 

  12. pemekaran usaha; 

  13. hadiah. 

b. Pemberian hak baru karena:  

    1. kelanjutan pelepasan hak; 

    2. di luar pelepasan hak. 

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan. 

2.5.4 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB  

adalah objek pajak yang diperoleh: 

a) Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik; 

b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk 

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 diluar fungsi dan tugas badan atau 

perwakilan organisasi tersebut; 

d) Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 
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e) Orang pribadi atau badan karena wakaf; 

f) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

2.5.5 Tarif Pajak 

              Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000  

pasal 8 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif pajak BPHTB 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

2.5.6 Dasar Pengenaan BPHTB 

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 pasal 7, 

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal; 

a) Jual beli adalah harga transaksi; 

b) Tukar-menukar adalah nilai pasar; 

c) Hibah adalah nilai pasar; 

d) Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e) Waris adalah nilai pasar; 

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalahnilai pasar; 

i) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar; 

j) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k) Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 
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l) Peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m) Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n) Hadiah adalah nilai pasar; 

o) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam Risalah Lelang; 

Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada 

NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya 

perolehan , dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. 

2.5.7 Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang. 

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 pasal 10 ayat 3, 

dan Mardiasmo (2000),  saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah 

bangunan untuk: 

a) jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

b) tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

c) waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke Kantor Pertanahan; 

d) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

e) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 

f) lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang; 
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g) putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; 

h) hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 

peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; 

i) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak; 

j) pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

k) penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

l) peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

m) pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

n) hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

Tempat pajak terutang (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 

2000, Pasal 10 ayat (2) ) adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang 

meliputi letak tanah dan bangunan. 

  Cara Pembayaran Pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang 

dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang 

dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/BUMD atau tempat 

pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB). 
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2.5.8 Cara Penghitungan BPHTB 

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % 

(lima persen). Secara matematis adalah; 

BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP) 

 

2.5.9 Sistem Pemungutan BPHTB 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self assessment”. 

Artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri 

pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank 

Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat 

pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan 

Surat Setoran Bea (SSB). 

2.5.10 Penetapan Terutangnya BPHTB 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

penetapan terutangnya BPHTB adalah : 

 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan 
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Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak 

yang terutang kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang 

dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, 

dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya 

SKBKB. 

 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) 

apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah 

diterbitkannya SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 

SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali 

wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

2.5.11 Penagihan 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan apabila : 

1) pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2) dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak 

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; 
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3) wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau 

bunga. 

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang 

Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. Dan jika tidak atau kurang 

dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa 

2.5.12 Pengajuan Keberatan 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

pengajuan keberatan atas BPHTB adalah : 

1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur 

Jenderal Pajak atas suatu : 

a) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Kurang Bayar; 

b) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Kurang Bayar Tambahan; 

c) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Lebih Bayar; 
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d) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Nihil. 

2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan 

Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan 

atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 

(1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada angka (2) dan angka (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 

sehingga tidak dipertimbangkan. 

5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat 

Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda 

pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 

penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 

6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 

keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 

secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. 
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7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak. 

8) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan. 

9) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan 

alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 

10) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 

mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 

besarnya jumlah pajak yang terutang. 

11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8) telah 

lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

2.5.13 Pengajuan  Banding 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

pengajuan banding atas BPHTB adalah 

1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan 

Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai kebertannya yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan 

diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. 
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3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar 

pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

4) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 

tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 

sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan 

Banding. 

2.5.14 Pengajuan  Pengurangan 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 

pengajuan pengurangan atas BPHTB adalah atas permohonan Wajib Pajak, 

pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:  

1. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek 

Pajak, contoh; 

a) Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh 

hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;  

b) Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang 

mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. 

2. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab 

tertentu, contoh; 
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a) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian 

dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di 

bawah Nilai Jual Objek Pajak; 

b) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti 

atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan 

umum yang memerlukan persyaratan khusus; 

c) Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter 

yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional 

sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan 

atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 

3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau 

pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, 

contohnya; Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, 

untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah 

yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Institusi 

Pelayanan Sosial Masyarakat. 

2.6 Aplikasi NJOP Bumi dan Bangunan 

NJOP Bumi dan Bangunan merupakan aplikasi pelayanan publikasi Nilai 

Jual Objek Pajak Bumi yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan. NJOP Bumi dan Bangunan disusun pada suatu database 

yang di update secara tidak langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan 

wilayah kerja masing masing dalam jangka waktu tertentu. 
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Aplikasi NJOP menggunakan metode pencarian menyempit yaitu hasil 

pencarian akan lebih spesifik jika bahan pencarian diberikan dengan lebih detail, 

adapun bahan pencarian yang dapat dimasukkan antara lain Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Nama Jalan, dan Tahun. Dalam 

melakukan pencarian pengguna harus memasukkan bahan pencarian setidaknya 

Propinsi dan Kabupaten/kota. Setelah memasukkan bahan pencarian tekan tombol 

"Cari” maka beberapa hasil pencarian akan muncul, tekan “Peta” untuk melihat 

peta lokasi hasil pencarian dan tekan “Pilih”  untuk melihat NJOP hasil pencarian. 

2.7 Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) 

2.7.1 Tinjauan Mengenai SISMIOP 

 Sistem manajemen basis data yang dikembangkan oleh PBB adalah sistem 

informasi berbasis komputer yang disebut dengan istilah Sistem Manajemen 

Informasi Obyek Pajak (SISMIOP). 

 Yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak 

(SISMIOP) adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data 

obyek dan subyek pajak dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data 

(dengan pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas Nomor 

Obyek Pajak (NOP), pemrosesan, pemeliharaan (updating), sampai dengan hasil 

keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKP dalam program SISMIOP, serta 

peningkatan pelayanan Wajib Pajak pada satu tempat (Keputusan Dirjen Pajak 

No. KEP -05/PJ.6/1994). 

 Menurut Subaryanto dan Lukito (2004:2), inti dari SISMIOP adalah file 

data properti yang menyimpan data dasar untuk masing – masing property. File 
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data properti adalah satu set file daya yang saling berhubungan yang dihubungkan 

oleh nomor identifikasi property yang unik (NOP). 

 Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan 

seluruh aspek pengelolaan administrasi PBB yang meliputi kegiatan – kegiatan 

(proses bisnis) sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2007:2-4): 

1. Kegiatan Pendapatan 

Hasil kegiatan pendapatan ditampung dalam suatu modul untuk 

merekam dan memutakhirkan seluruh produk pendataan atas PBB yang 

telah dituangkan dalam SPOP dan lampiran SPOP. Modul ini membentuk 

suatu basis data PBB yang menjadi jantung administrasi PBB.Pemanfaatan 

Database Management System memungkinkan data dipakai ulang dan 

dimanipulasi sesuai tujuan organisasi. 

2. Kegiatan Penilaian 

Kegiatan penilaian untuk kebutuhan penetapan PBB dilakukan 

secara otomatis pada modul penelitian dengan memanfaatkan basis data 

yang sudah ada dan dipadukan dengan perekaman data pasar atas tanah 

dan daftar harga komponen bangunan dan upah pekerja. 

Pemutakhiran nilai objek pajak dalam menentukan NJOP dapat 

dilakukan secara masal dan serentak untuk seluruh objek disesuaikan 

dengan dinamika pertumbuhan perekonomian tanpa perlu penilaian ulang 

satu persatu objek pajak. Sub system penilaian ini berfungsi sebagaimana 

suatu Expert System sederhana yang dapat menilai individu bangunan 

sesuai dengan karakteristiknya dan disesuaikan dengan perkembangan 
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harga bahan dan pekerja bangunan serta tetap mempertimbangkan 

penyusutan berdasarkan umur pakai dengan pemodelan tertentu. 

3. Kegiatan Penagihan 

Kegiatan penagihan diawali dengan otomatisasi pencetakan SPPT 

yang dibantu dengan sarana highspeed printer.Hal ini untuk mengeliminir 

pemborosan waktu dan tenaga serta meningkatkan akurasi data. Tahap 

pekerjaan selanjutnya dalam kegiatan penagihan dilakukan secara manual 

dengan cara penyampaian SPPT kepada wajib pajak. 

4. Kegiatan Penerimaan 

Kegiatan pemantauan hasil penerimaan PBB telah 

diotomatisasikan dengan perekaman struk STTS sebagai bukti 

pembayaran. Perekaman STTS tersebut telah ditingkatkan efektifitasnya 

dengan prosesnya melalui tekhnologi barcode, sehingga proses tersebut 

cukup dengan scanning. Modul ini dapat menyajikan daftar tunggakan 

bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Sub system ini 

meningkatkan efektifitas penagihan dengan adanya daftar wajib pajak 

yang masih menunggak yang dapat diklasifikasikan dengan kriteria 

tertentu seperti kategori berdasarkan nilai pajak terutang, kategori wilayah 

dan lain – lain. 

5. Kegiatan Pelayanan 

Kegiatan pelayanan kepada wajib pajak difasilitasi dengan 

percetakan laporan ataupun surat – surat keputusan yang diotomatisasikan. 

Hal ini dapat menyingkat waktu selain mengurangi terjadinya kesalahan 

akibat faktor – faktor manusia. Selain itu, informasi yang da dalam 
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database dapat diakses oleh wajib pajak dengan pemanfaatan terminal di 

setiap Kantor Pelayanan PBB yang terletak di Pelayanan Satu Tempat 

(PST). 

 Dengan demikian, jelas bahwa pemanfaatan tekhnologi informasi di 

lingkungan PBB bukan hanya sebagai pendukung administrasi akan tetapi sudah 

menjadi strategis. Sehingga gangguan terhadap kelancaran system informasi baik 

gangguan pada tekhnologi informasi yang digunakan seperti server, jaringan, 

terminal atau printer ataupun SDM pendukungnya akan melumpuhkan sebagian 

besar roda administrasi PBB. Sistem informasi PBB sudah berwujud menjadi satu 

dengan manajemen PBB itu sendiri di seluruh aspek kegiatan utamanya. Seluruh 

komponen kegiatan sebagaimana dibahas di atas dapat terlihat korelasinya pada 

gambar di bawah ini- 
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Gambar 2.1 

Bagan Sistem Penilaian PBB dengan Sistem SISMIOP 

Menggunakan Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.djp.go.id 

 

 

Program CAV 

Memasukkan data 

kedalam komputer 

Seleksi Obyek 

Pajak 

ZNT 

DBKB 

SPOP+ 

LSPOP 

Proses CAV 

Obyek Pajak 

Konstruksi Khusus 

Obyek Pajak 

Konstruksi Umum 

Nilai Absolut 

Penilaian Individual 

L K O K 

Nilai CAV 

Nilai 

Nilai Jual Obyek Pajak 



65 
 

2.7.2 Maksud dan Tujuan SISMIOP 

 Maksud dan tujuan SISMIOP adalah untuk menciptakan suatu basis data 

yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi 

PBB dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, 

sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta 

pengenaan pajak yang adil dan merata, peningkatan tertib administrasi dan 

peningkatan atas pokok ketetapan yang pada gilirannya dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 

2.7.3 Struktur/ Bagan Umum SISMIOP 

1. SISMIOP terdiri atas 5 unsur dan beberapa sub system. Didalamnya 

terdapat unsur pokok NOP, Blok, ZNT, DBKB, dan Program Komputer, 

serta sub sistem pendataaan, sub sistem penilaian dan pengenaan,sub 

sistem penagihan, sub sistem penerimaan, sub sistem pelayanan satu 

tempat. 

2. Subsistem tersebut di atas masing – masing melakukan fungsi yang 

berlainan, tetapi menggunakan basis data yang sama. 

3. Untuk mengoperasikan sistem ini dengan bantuan komputer, setiap obyek 

pajak diberi NOP sebagai tanda pengenal yang unik, permanen, dan 

standar. 

4. NOP merupakan alat yang dapat mengintegrasikan fungsi – fungsi dari 

masing – masing sub sistem yang ada dalam SISMIOP dalam rangka 

pemenuhan fungsi dan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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2.7.4 Unsur – Unsur Pokok SISMIOP 

 SISMIOP terdiri atas 5 unsur yaitu NOP, Blok, ZNT, DBKB, dan Program 

Komputer ( Cipta Jasa Tama,2006:14) 

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :  

a) Spesifikasi NOP  

Penomoran Objek Pajak merupakan salah satu elemen kunci 

dalam pelaksanaan pemungutan PBB dalam arti luas. Spesifikasi 

NOP dirancang sebagai berikut:  

 Unik, artinya satu objek PBB memperoleh satu NOP dan berbeda 

dengan NOP untuk objek PBB lainnya.  

 Tetap,artinya NOP diberikan pada satu objek PBB tidak berubah 

dalam jangka waktu yang relatif lama.  

 Standar, artinya hanya ada satu sistem pemberian NOP yang 

berlaku secara nasional.  

b) Maksud dan Tujuan Pemberian NOP 

 Untuk menciptakan identitas yang standar bagi semua obyek 

pajak secara nasional, sehingga semua aparat pelaksana PBB 

mempunyai pemahaman yang sama atas segala informasi yang 

terkadung dalam NOP 

 Untuk menertibkan administrasi obyek PBB dan menyederhanakan 

administrasi pembukuan, sehingga sesuai  dengan keperluan 

pelaksanaan PBB. Dalam pelaksanaannya NOP juga identik 

dengan nomor SPPT, STTS, dan DHKP. Untuk membentuk file 
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induk PBB yang terdiri dari beberapa file yang saling berkaitan 

melalui NOP. 

 Sistematika indeks sket/peta ditentukan sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Sistematika Indeks Sket/Peta Desa/kelurahan dan ZNT 

00.00.000.000.(00) 

 

 

Sumber : Subaryanto dan Muryamanto (2004:3) 

2. Blok 

Blok ditetapkan menjadi areal pengelompokan bidang tanah 

terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik 

dan permanen. Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek 

pajak dan untuk menjaga kestabilan dan batas suatu blok harus ditentukan 

berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka 

waktu yang lama. Batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas 

geografis permanen yang ada, jalan, rel kereta api, sungai dan lain-lain. 

Perlu diingat bahwa batas blok tidak diperbolehkan melampaui batas 

desa/kelurahan atau dusun. Satu blok dirancang untuk dapat menampung 

lebih kurang 200 objek pajak atau luas sekitar 15 Ha, hal ini untuk 

Nomor Lembar Sket/Peta 

 
Kode Desa/Kelurahan 

Kode Daerah Kabupaten/Kota 

Kode Daerah Propinsi 

Kode Kecamatan 
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memudahkan kontrol dan pekerjaan pendataan yang bearada di lapangan 

dan administrasi data.  

3. Zona Nilai Tanah (ZNT) 

Secara teknis penentuan batas ZNT mengacu pada batas 

penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak. Persyaratan lain yang perlu 

diperhatikan adalah perbedaan nilai tanah antar zona, misalnya sekitar 10 

%, namun penentuan ZNT dapat didasarkan pada tersedianya data 

pendukung (Data Pasar) yang dianggap layak untuk dapat mewakili nilai 

tanah atas objek pajak yang ada pada ZNT yang bersangkutan. Informasi 

yang berkaitan dengan letak geografis diwujudkan dalam bentuk peta atau 

sket serta diberikan kode untuk setiap ZNT dengan menggunakan 

kombinasi dua huruf dimulai dengan AA sampai dengan ZZ. Aturan 

pemberian kode pada peta ZNT mengikuti pemberian nomor blok pada 

peta desa/kelurahan atau NOP pada peta blok secara spiral.  

4. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 

Khusus untuk bangunan nilai jual harus ditentukan dengan melalui 

pendekatan dan metode yang telah ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 UU 

No. 12 Tahun 1985 UU No.12 Tahun 1994, yaitu dengan pendekatan 

Biaya/Cost Approach atau Nilai Jual Pengganti. NJOP dihitung 

berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan dan dikurangi dengan 

penyusutan. Untuk mempermudah penghitungan NJOP harus disusun 

DBKB yang terdiri dari tiga komponen yaitu:  

a.) Komponen Utama  
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b.) Komponen Material  

c.) Komponen Fasilitas.  

DBKB berlaku untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota dan dapat 

disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku. Dalam 

pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan dengan mudah dan mendekati 

benar maka disusunlah petunjuk aplikasi DBKB Nasional yang merupakan 

pengembangan dari pendataan dan penilaian untuk pengenaan PBB 

5. Program Komputer 

Dalam pemeliharaan Basis data ini Direktorat Jenderal Pajak 

khususnya Direktorat PBB telah menggunakan alat bantu berupa 

komputer, hal ini mengingat bahwa tugas yang diemban dalam 

mewujudkan realisasi penerimaan dan mengatur atas tertib administrasi di 

bidang perpajakan atas tanah yang saat ini telah sampai pada jumlah Objek 

dan Subjek Pajak puluhan juta, pada era sekarang ini kita memerlukan alat 

bantu berupa satelit dan komputer.  
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2000:1), metodologi penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan 

tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati atau 

mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan 

dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.   

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif  adalah penelitian yang 

menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk  memahami fenomena-fenomena sosial dari 

sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, 

persepsinya (Sukmadinata, 2006: 94). 
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3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha 

mendapatkan informasi yang selengkap mungkin  mengenai kesiapan perangkat 

Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk mengelola PBB P2 dan BPHTB sebagai 

Pajak Daerah. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap 

informan (Kepala bagian PBB KPP Pratama Kota Blitar dan Kepala Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah). Dalam situasi penelitian yang akan dilakukan, 

agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan penelitian 

kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan 

kondisi kehidupan nyata, ( Patton dalam Poerwandari, 1998). Oleh karena itu, 

proses wawancara dan observasi mendalam bersifat sangat utama dalam 

pengumpulan data. Dari wawancara dan  observasi diharapkan mampu menggali 

informasi mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam mengelola 

PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian   

     1. Tempat Penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak 

Kota Blitar dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar.  

2. Waktu Penelitian  

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama  

dua bulan, sejak bulan November 2010  sampai dengan bulan Desember 

2010. 
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3.3  Objek Penelitian 

 Objek Penelitian dalam kasus ini adalah perangkat yang harus disiapkan  

oleh KPP Pratama Blitar dan kesiapan perangkat pengelolaan PBB P2 dan 

BPHTB oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar. 

3.4 Jenis Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Adapun jenis data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek yang 

diteliti. Data primer pada penelitian ini yaitu data-data dari hasil 

wawancara dan observasi langsung oleh peneliti yang dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar dan di Kantor Dinas Pengelolaam 

Keuangan Daerah Kota Blitar. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung 

melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data 

sekunder yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar dan di Kantor Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kota Blitar adalah sejarah berdirinya Pemerintah 

Daerah Kota Blitar, struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Blitar, 

Tujuan Pokok Fungsi dan Tugas Pemerintah Daerah Kota Blitar, Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB, Jumlah Penerimaan 

PBB P2 dan BPHTB tahun 2010, Perangkat Pengelolaan PBB P2 dan 



73 
 

BPHTB oleh KPP Pratama Kota Blitar dan Pemerintah Daerah Kota 

Blitar. 

3.5 Sumber Data  

 Sumber data penelitian merupakan factor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber menurut 

bahannya dapat dibagi menjadi dua : tertulis dan tidak tertulis (Abdurrahman, 

2007:41).  

1. Sumber tertulis 

Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, dalam artian sempit, 

biasa disebut dengan dokumen. Sedangkan dokumen dalam arti yang luas 

juga meliputi monument, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Menurut R. 

Van Niel, dokumen tertulis dibagi menjadi enam kategori, yaitu   

dokumen-dokumen pemerintah yang belum diterbitkan, laporan-laporan 

pemerintah, arsip pribadi yang belum diterbitkan, surat-surat keluarga, dan 

catatan-catatan perjalanan (Alfian, 1984:35). 

Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

dokumen-dokumen pemerintahan seperti laporan badan pemerintahan, 

data – data penerimaan pajak PBB P2 dan BPHTB, undang-undang dan 

peraturan-peraturan. Pengambilan sumber data berupa dokumen-dokumen 

pemerintahan diambil karena dianggap dapat digunakan dalam penulisan 

kajian literatur.  
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2. Sumber tidak tertulis 

Termasuk dalam kategori tidak tertulis adalah sumber lisan. 

Garraghan dan Abdurahman (2007:46-47) mengklasifikasikan sumber 

dimaksud menjadi dua kategori. Pertama, penyebaran lisan tentang 

kejadian-kejadian yang baru (recent events), atau peristiwa-peristiwa yang 

masih terekam di dalam ingatan orang. Data lisan seperti ini dapat dicapai 

melalui dua jalan: melalui saksi mata yang paling dekat dengan kejadian 

dan melalui saksi perantara karena sulit merunut kembali saksi terdekat. 

Kedua, penyebaran lisan tentang peristiwa-peristiwa yang tipis 

kemungkinan terjadinya (remote events). Sumber ini lebih terkenal dengan 

istilah tradisi lisan (oral tradition), yakni informasi-informasi tentang 

kejadian sejarah disebarkan dari mulut ke mulut, saksi terdekat maupun 

saksi perantara tidak dikenal, kecuali saksi yang menghubungkan 

informasi itu kepada pendengar.  

3.6 Tahap-tahap penelitian 

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu : 

1. Tahap Persiapan Penelitian  

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun 

berdasarkan dengan permasalahan. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-

pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. 

Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada yang lebih ahli, 

dalam hal ini adalah dosen pembimbing penelitian  untuk mendapat masukan 

mengenai isi pedoman wawancarara. Setelah mendapat masukan dan koreksi 

dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara 
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dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan 

selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun 

berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku selama wawancara dan 

observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya dan 

pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. 

Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin 

mencatatnya setelah wawancara selesai. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

Peneliti membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat untuk 

melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara 

dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara 

dalam bentuk verbatim tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan  analisis data 

dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada 

bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat 

kesimpulan, dan  peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitiaan ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, 

yaitu : 

1. Wawancara  

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah 

dengan bercakap-cakap secara tatap muka. 
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Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam 

proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, 

interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta 

mencantumkan isu-isu yang harus diliput tampa menentukan urutan 

pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer 

mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek 

(check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau 

ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan 

bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat 

tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat 

wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998) 

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara 

terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan 

sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedang wawancara tak 

terstruktur (wawancara  dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan 

penelitian) (Nasution, 2006: 72)  

Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan 

komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain 

Kepala Bidang PBB KPP Pratama Blitar mengenai perangkat yang harus 

disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Kepala Bagian Pendapatan 
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Dinas Pengelolaan  Keuangan khususnya seksi PBB P2 dan BPHTB mengenai 

kesiapan Pemerintah Daerah Kota Blitar mengelola PBB P2 dan BPHTB 

sebagai pajak daerah. 

2. Observasi 

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode 

observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat  

data, terutama mengenai kesiapan Pemerintah Daerah mengelola PBB P2 dan 

BPHTB. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk 

mengkonfirmasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan 

kenyataan yang sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung dan tidak langsung tentang kesiapan Pemerintah Daerah mengelola 

PBB P2 dan BPHTB 

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas -aktivitas yang berlangsung, 

orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari 

perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. 

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, 

namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak 

terjadi. Dengan demikian, Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi 

data penting karena : 
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a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam 

hal yang diteliti akan atau terjadi. 

b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi 

pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk 

mendekati masalah secara induktif. 

c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek 

penelitian sendiri kurang disadari. 

d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang 

karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara 

terbuka dalam wawancara. 

e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif 

terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan 

menjadi bagian dari data yang pada giliranya dapat dimanfaatkan untuk 

memahami fenomena yang diteliti. 

3.8 Alat Bantu Pengumpulan Data 

Menurut Poerwandari (1998) penulis sangat berperan dalam seluruh proses 

penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan 

data, hingga analisis, menginterprestasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. 

 Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu 

(instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, 

yaitu : 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya 
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berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarakan teori yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil 

observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap 

lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku 

subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara. 

3. Alat Perekam 

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar 

peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus 

berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan 

data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek 

untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung. 

3.9 Metode Analisis Data 

Agar data mentah yang telah diperoleh dapat lebih bermakna dan 

bermanfaat, maka selanjutnya data mentah tersebut harus diolah dan dianalisis 

lebih lanjut.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami, baik oleh diri sendiri maupun orang lain  

( Sugiyono, 2005: 88). 
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 Penelitian ini lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada hasil 

wawancara dan observasi, yang selanjutnya akan dideskripsikan dan 

diintrepretasikan secara luas. Secara detail metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Menelusuri Undang-undang, Keputusan Menteri Keuangan (KMK), 

Peraturan Pemerintah (PP), dan Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) yang 

terkait dengan PBB P2 dan BPHTB seperti Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) 

2. Melakukan wawancara dan observasi untuk menganalisis data yang 

diperoleh di  beberapa sumber data, seperti KPP Pratama Blitar, Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 

3. Mengintrepetasikan informasi yang telah diperoleh dari sumber data 

4. Pengambilan kesimpulan serta saran dari proses yang telah dijalani 

sebelumnya.  

3.10 Sistematika Penulisan  

 Penyajian penelitian dalam bentuk skripsi ini mempunyai tiga bagian 

yaitu: pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Bagian pertama merupakan bab 

pendahuluan, didalamnya diuraikan beberapa hal pokok mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, dan tujuan kajian kemudian dilanjutkan pada bab kedua yakni 

tinjauan pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian. 
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Sedangkan hasil penelitian disajikan pada bab IV. Bagian akhir ditutup dengan 

kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi ini yang diharapkan dapat 

menarik benang merah dari uraian sebelum-sebelumnya menjadi suatu rumusan 

yang bermakna.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Blitar 

 Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur 

yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 

m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 

- 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C 

karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah 

tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya. 

 Pemerintah Kota Blitar mempunyai area yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai area usaha, perkebunan, tambak, dll. Tingkat penerimaan 

PBB P2 dan BPHTB Pemerintah Kota Blitar tiap tahunnya mengalami 

peningkatan  yang signifikan. Bahkan pada tahun 2010, Pemerintah Kota Blitar 

mendapat rangking insentif pendapatan penerimaan pajak PBB P2 yang dilihat 

dari persentase pencapaian. 

 Menanggapi pengalihan pengelolaan BPHTB, Pemerintah Daerah Kota 

Blitar berupaya keras untuk dapat menyiapkan semua perangkat yang diperlukan, 

diantaranya Peraturan Daerah, Standart Operasional Prosedur, Sumber Daya 

Manusia, kerjasama dengan pihak lain seperti Bank Pemerintah, Badan 

Pertanahan Nasional, serta penyiapan sarana dan prasarana. Dengan demikian, 

diharapkan Pemerintah Daerah Kota Blitar dapat melakukan pemungutan dan 

pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah seoptimal mungkin. 
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4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar 

4.1.2.1. Dasar Hukum 

        Dinas Pengelola Keuangan Daerah merupakan suatu unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Instansi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

        Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Blitar adalah  Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 

2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Selain itu mengingat 

pula pada: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

4.1.2.2. Kegiatan Organisasi 

  Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas 

menyelenggarakan sebagian tugas operasional pemerintah daerah di bidang 

pemdapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada saat menjalankan tugas 

tersebut, Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Perumusan kebijakan, penyusunan program, pengendalian dan 

pembinaan serta pengewasan dibidang pengelolaan keuangan daerah. 

2. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum dibidang pendapatan 

dan pengelolaan keuangan daerah. 

3. Penyelenggaraan Pendataan dan Penetapan sumber pendapatan 

daerah. 

4. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. 

5. Penyelenggaraan verifikasi dan pembukuan. 

6. Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah. 

7. Penyusunan pelaporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

4.1.2.3. Sumber Daya Manusia Organisasi 

       Jumlah personil Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Struktur 
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a. Kepala Dinas   : 1 orang 

b. Sekretaris   : 1 orang 

c. Kepala Bidang   : 4 orang 

d. Kepala Sub Bagian  : 3 orang 

e. Kepala Seksi   : 8 orang 

f. Staf    : 32 orang 

Jumlah    : 49 orang 

2. Status Kepegawaian 

Pegawai Negeri Sipil: 

a. Golongan IV   : 4 orang 

b. Golongan III   : 19 orang 

c. Golongan II   : 22 orang 

d. Golongan I   : - orang 

Pegawai Tidak Tetap  : 4 orang 

Jumlah    : 49 orang 

 

4.1.2.4 Susunan Organisasi 

   Susunan organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar 

menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata 

Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar terdiri dari Kepala 

Dinas membawahi Sekretariat dan bidang-bidang Struktur organisasi Dinas 

Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar ditunjukkan pada gambar 3.1. 

       Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Program; 
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2. Sub Bagian Kepegawaian; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

1. Bidang Pendapatan dan Penetapan; 

2. Bidang Pendapatan; 

3. Bidang Anggaran; 

4. Bidang Akuntansi. 

Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud membawahi: 

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 

2. Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan. 

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud membawahi: 

1. Seksi Pendapatan Asli Daerah; 

2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. 

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud membawahi: 

1. Seksi Perencanaan Anggaran; 

2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud membawahi: 

1. Seksi Verifikasi; 

2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah  

Kota Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Blitar 
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4.1.2.5 Deskripsi Jabatan 

  Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan tata 

usaha, kepegawaian, urusan umum, dan program. Untuk menjalankan tugas 

dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: 

1. Penyelenggaraan organisasi dan tata laksana; 

2. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dan urusan umum; 

3. Penyelenggaraan tata usaha keuangan; 

4. Penyelenggaraan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan. 

  Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi surat menyurat, pengelolaan dan pengawasan sarana prasarana, 

serta penyusunan program dan pelaporan. Untuk menjalankan tugas 

dimaksud, Sub Bagian Umum dan Program mempunyai fungsi: 

1. Pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan tata 

usaha kearsipan; 

2. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan 

dan kehumasan; 

3. Pelaksanaan dan pelaporan urusan perlengkapan dan rumah tangga, 

sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas; 

4. Pengumpulan dan pensistematisan data untuk bahan penyusunan 

program dan kegiatan; 

5. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

6. Penyusunan evaluasi dan pelaporan. 
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 Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata 

usaha kepegawaian, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai. Untuk 

menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan pengembangan karier pegawai; 

2. Penyusunan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai; 

3. Penyusunan dan pengelolaan data  informasi pegawai; 

4. Peningkatan kesejahteraan pegawai. 

 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana 

anggaran  belanja langsung dan tidak langsung, dan pengelolaan keuangan. 

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai 

fungsi: 

1. Penyusunan dan pelaporan rencana anggaran keuangan Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai Dinas 

Pengelola Keuangan Daerah; 

3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4. Pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan program pembinaan di 

bidang keuangan; 

5. Menghimpun keputusan, surat edaran dan ketetapan lainnya mengenai 

pengelolaan keuangan. 

  Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian pendataan, pendaftaran, 
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pengolahan data, pemeriksaan penetapan pendapatan daerah. Untuk 

menjalankan tugas dimaksud, Bidang Pendataan mempunyai fungsi: 

1. Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan pembinaan, 

pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian pendataan dan 

pemeriksaan data. 

2. Pendataan obyek dan subyek pendapatan daerah. 

3. Pemeriksaan obyek dan subyek pendapatan daerah. 

4. Penetapan potensi, obyek dan subyek pendapatan daerah. 

 Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian pendataan dan pendaftaran 

potensi subyek/obyek pendapatan daerah. Untuk menjalankan tugas 

dimaksud, Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi: 

1. Pengumpulan, pengolahan data, perumusan bahan pembinaan, 

pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian pendataan dan 

pendaftaran potensi, obyek/subyek pendapatan daerah; 

2. Pendaftaran potensi, obyek dan subyek pendapatan daerah; 

3. Pendataan klasifikasi wajib pajak dan wajib retribusi; 

4. Pengumpulan data potensi obyek/ subyek pendapatan daerah. 

  Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakn 

bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian pendataan dan pendaftaran 

potensi subyek/obyek pendapatan daerah. Untuk menjalankan tugas 

dimaksud, Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi: 
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1. Pengumpulan, pengolahan data, perumusan bahan pembinaan, 

pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian pendataan dan 

pendaftaran potensi, obyek/subyek pendapatan daerah; 

2. Pendaftaran potensi, obyek dan subyek pendapatan daerah; 

3. Pendataan klasifikasi wajib pajak dan wajib retribusi; 

4. Pengumpulan data potensi obyek/subyek pendapatan daerah. 

  Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian perhitungan 

dan penetapan besarnya pungutan daerah serta penyelesaian keberatan dan 

penetapan pungutan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Seksi Penetapan 

dan Penyelesaian Keberatan mempunyai fungsi: 

1. Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan pembinaan, 

pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian perhitungan dan 

penetapan besarnya pungutan pendapatan daerah; 

2. Perhitungan dan penetapan nilai pungutan pendapatan daerah; 

3. Penyiapan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Persetujuan lainnya; 

4. Pemeriksaan, pengolahan dan penatausahaan data potensi 

obyek/subyek pendapatan daerah; 

5. Penyiapan dan penyajian potensi pendapatan daerah; 

6. Penyusunan data potensi obyek/subyek pendapatan daerah; 

7. Penyelesaian keberatan atas penetapan jumlah pungutan. 

  Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 

teknis, pengawasan, dan pengendalian, peningkatan sumber pendapatan asli 
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daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Untuk menjalankan 

tugas dimaksud, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi: 

1. Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan bimbingan 

teknis, pengawasan dan pengendalian sumber pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan dan pendapatan lainnya; 

2. Perencanaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah dan 

penerimaan pendapatan lainnya; 

3. Koordinator pemungutan pendapatan asli daerah dan penerimaan 

pendapatan lainnya; 

4. Pelaksanaan monitoring pemungutan pendapatan asli daerah dan 

penerimaan dana perimbangan serta pendapatan lainnya; 

5. Pelaporan pelaksanaan pungutan pendapatan asli daerah dan 

penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya; 

6. Pelaksanaan sebagian pungutan retribusi/pajak daerah. 

  Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan, pengolahan dan perumusan bimbingan teknis, pengendalian 

dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Untuk menjalankan tugas 

dimaksud, Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi: 

1. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan, 

pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian semua tindakan 

pemungutan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah; 

2. Perencanaan kegiatan pemungutan dan pengumpulan pajak daerah, 

pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah; 
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3. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah, pajak bumi bangunan dan 

retribusi daerah yang belum terpungut oleh SKPD lain; 

4. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, pajak bumi dan 

bangunan serta retribusi daerah; 

5. Inventarisasi, pengkajian dan pengembangan pendapatan asli daerah; 

6. Pencatatan realisasi penerimaan pajak daerah, pajak bumi bangunan 

dan retribusi daerah. 

 Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dana perimbangan dan 

pendapatan daerah lainnya. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Seksi Dana 

Perimbangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi: 

1. Pengelolaan dan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan 

lainnya; 

2. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang dana perimbangan 

dan pendapatan lainnya; 

3. Pencatatan realisasi dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang 

sah baik yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah 

maupun instansi lainnya. 

  Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan 

penyusunan rancangan, perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjalankan tugas 

dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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2. Penyusunan Petunjuk Teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Perubahan APBD; 

3. Penyusunan Petunjuk Teknis operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan APBD; 

4. Penyusunan rencana pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 

5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan APBD; 

6. Memberikan pertimbangan teknis operasional atas permasalahan 

dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

  Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan 

bahan penyusunan rancangan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Untuk menjalankan tugas dimaksud, Seksi 

Perencanaan Anggaran mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

3. Penyusunan Petunjuk Teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Perubahan APBD; 

4. Penyusunan rencana pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 

5. Memberikan pertimbangan teknis operasional atas permasalahan 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengesahannya. Untuk menjalankan 

tugas dimaksud, Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi: 

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian anggaran; 

2. Penyusunan Petunjuk Teknis operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan APBD; 

3. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pembinaan program kegiatan; 

4. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian APBD; 

5. Menghimpun, menguji, mengolah, menyusun dan menyiapkan bahan 

pengesahan dokumen pelaksanaan APBD; 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD dan non 

APBD; 

7. Menyiapkan bahan penyusunan Surat Pengesahan Dokumen (SPD) 

dan Anggaran Kas. 

 Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

pembukuan dan verifikasi pelaksanaan anggaran serta perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengesahannya, 

pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. Untuk melaksanakan 

tugas dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: 

1. Perumusan perencanaan di bidang akuntansi dan perbendaharaan; 

2. Pelaksanaan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran; 
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3. Pelaksanaan verifikasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan penyiapan penyusunan dan perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

4. Menyiapkan bahan pengesahan perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD); 

5. Menyiapkan bahan pertimbangan pembinaan tata usaha keuangan dan 

penyelesaian masalah perbendaharaan rutin maupun pembangunan; 

6. Menyiapkan daftar gaji pegawai dan melakukan pembayaran gaji di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

7. Menyiapkan bahan pertimbangan pembinaan bendaharawan; 

8. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait 

pelaksanaan program di bidang akuntansi. 

 Seksi Verifikasi mempunyai tugas mengadakan uji kebenaran 

laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan membina ketatausahaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, Seksi verifikasi mempunyai fungsi: 

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, inventarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan verifikasi; 

2. Merencanakan, melaksanakan, mengolah, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan seksi; 

3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan fungsi verifikasi; 
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4. Melaksanakan pengujian surat pertanggungjawaban/SPJ dan laporan 

keuangan SKPD dalam pelaksanaan APBD SKPD; 

5. Melaksanakan pengesahan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ); 

6. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian kinerja seksi. 

 Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

pembukuan secara sistematis dan terinci pelaksanaan pemeriksaan dan 

penilaian terhadap realisasi pendapatan dan belanja administrasi umum serta 

menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Seksi Pembukuan dan 

Pelaporan mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan pembukuan secara sistematis pendapatan dan belanja 

daerah; 

2. Penyusunan dan mengevaluasi laporan triwulan realisasi anggaran 

pendapatan dana belanja daerah; 

3. Pelaksanaan pembukuan secara sistematis pendapatan dan belanja 

dministrasi umum; 

4. Memberikan bimbingan pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga 

Perangkat Daerah; 

5. Penyiapan data untuk menyusun laporan perhitungan, nota keuangan, 

laporan akhir kas dan neraca daerah. 

4.1.2.6. Deskripsi Lingkungan Strategik 

  Sebagai organisasi Pemerintahan, Dinas Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Blitar mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai 

berikut: 
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Visi: “Pengelolaan Keuangan yang Berbasis Kinerja”  

Misi yang diemban Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar meliputi: 

1. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi 

informasi. 

2. Mewujudkan penyusunan anggaran daerah yang berbasis kinerja. 

3. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan  

Standar Akuntansi Pemerintah. 

Tujuan: 

1. Pengelolaan keuangan yang sistematis dan kronologis. 

2. Menyamakan sistem pengelolaan keuangan di seluruh SKPD. 

3. Terwujudnya penyusunan anggaran daerah yang berbasis kinerja. 

4. Terwujudnya sinkronisasi antara program pemerintah dan program 

SKPD. 

Sasaran: 

1. Tersusunnya sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah. 

2. Tersedianya sistem aplikasi teknologi informasi pengelolaan keuangan 

daerah. 

3. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di 73 SKPD. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan Organisasi Dinas 

Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dengan memperhatikan nilai-nilai 

yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun 

eksternalnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kondisi Lingkungan Internal 

Kekuatan (Strenght) 
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a. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota 

Blitar. 

b. Dukungan Dana Operasional cukup. 

c. Suasana kerja yang kondusif sehingga tercipta kenyamanan, 

ketenangan, gairah dan semangat dalam bekerja. 

d. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah sehingga mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan. 

Kelemahan (Weakness) 

a. Kuantitas dan kualitas aparat secara umum masih kurang, baik aparat 

yang professional menangani masalah pengelola keuangan maupun 

aparat sebagai petugas pungut pajak dan retribusi utamanya bisa 

perluasan wilayah pungut sampai pinggiran kota dilaksanakan. 

b. Sarana yang belum memadai (banyak sarana utamanya komputer yang 

rusak sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kerja). 

c. Sebagian Peraturan Daerah belum ada petunjuk pelaksanaannya. 

d. Beberapa pejabat struktural sering ada perubahan (mutasi). 

e. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama penarikan 

pajak dan retribusi sanksi yang diterapkan masih lemah. 

f. Administrasi masih banyak menggunakan sistem manual. 

g. Kondisi Lingkungan Eksternal. 

2. Kondisi Lingkungan Eksternal 

Peluang (Opportunity) 
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a. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan berprakarsa 

seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri. 

b. Lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif. 

c. Kerjasama dan koordinasi instansi saling mendukung. 

d. Potensi obyek pajak/retribusi cukup untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah. 

e. Adanya sistem prosedur pengelola keuangan akan membantu dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat SKPD. 

Ancaman (Threatment) 

a. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi kurang akibat menurunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

b. Walaupun potensi obyek pajak/retribusi cukup namun belum terdata 

secara menyeluruh sampai wilayah pinggiran kota. 

c. Masih banyak tunggakan yang tidak tertagih. 

d. Pungutan pajak/retribusi yang terlalu tinggi dapat berakibat negatif 

terhadap investasi di Kota Blitar. 

e. Penerapan sanksi yang tertuang dalam Pemerintah Daerah masih 

lemah. 

f. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi membayar kewajibannya baik 

yang sudah ditetapkan secara bulanan maupun yang dipungut secara 

harian. 
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4.2  Hasil Observasi, Pengamatan, Wawancara 

4.2.1  Tinjauan atas Pengalihan Pengelolaan BPHTB dan PBB P2  

Seiring dengan euforia otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal 

maka mulai tanggal 1 Januari tahun 2011, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTB akan resmi sepenuhnya 

menjadi pajak daerah (local tax). Pengalihan wewenang pemungutan atau 

devolusi BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 

2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani 

pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan 

pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang 

dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 

Untuk diketahui selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat namun demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan 

kembali ke Pemerintah Daerah melalui pola bagi hasil. Namun demikian dengan 

memperhatikan Pasal 180 angka 6 UU PDRD yang menyebutkan bahwa UU No. 

20 tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak 

berlakunya Undang-undang ini maka tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi 

Pemerintah Pusat untuk mengelola BPHTB. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2011 

sangat tergantung dari kesiapan dan minat Kabupaten/Kota untuk menentukan, 

apakah pengelolaan BPHTB di wilayahnya akan dilaksanakan atau tidak. Dengan 

pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang 
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cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan 

pajak-pajak daerah selama ini ada. 

 Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang pemungutan sebenarnya 

adalah pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang,  pelaksanaan 

kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya 

yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU PDRD adalah 

money follows functions, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan 

tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-

sumber penerimaan kepada daerah. Jika dilihat secara seksama inti dari Undang-

undang Nomor 28 tahun 2009 adalah antara lain: 

1. Pengenaan pajak yang close list, artinya Pemda tidak diperkenankan 

memungut jenis pajak lain selain yang disebutkan dalam UU tersebut, 

2. Perubahan pola pengawasan yang semula bersifat represif  menjadi ke arah 

preventif dan korektif, 

3. Terdapat sanksi bagi daerah apabila melanggar, 

4. Mulai memperkenalkan adanya earmarking system, artinya pemanfaatan 

dari penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi diutamakan 

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang 

bersangkutan, 

5. Terdapat pengalihan hak pemungutan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah. 
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Dalam UU PDRD tersebut juga dijelaskan mengenai penambahan jenis pajak 

baru. Terdapat perbedaan jenis pajak pada UU No 34/2000 dengan UU No 

28/2009, perbedaan tersebut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Penambahan Jenis Pajak Baru 

 

Sumber : UU No 28 tahun 2009 tentang PDRD dan UU NO 34 tahun 2000 

Adapun tujuan penyempurnaan dari UU PDRD adalah: 

1. Memperbaiki Sistem Pemungutan pajak dan retribusi daerah, 

2. Meningkatkan Local Taxing Power melalui:  

1. Perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, 

2. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk 

pengalihan PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah), 

3. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, 

4. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah. 
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3. Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan dengan cara:  

1. Mengubah sistem pengawasan, 

2. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD. 

4. Meningkatkan Sistem Pengelolaan melalui penyempurnaan:  

1. Sistem bagi hasil pajak Provinsi, 

2. Pengembangan sistem earmarking,  

3. Memberikan insentif pemungutan. 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 

yang memberikan diskresi tarif dan perluasan basis pajak, maka diharapkan 

kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya akan jauh meningkat. Daerah 

juga akan lebih mudah dalam menyesuaikan jumlah dan sumber pendapatannya. 

Dalam hal pengaturan perpajakannya juga terdapat beberapa perbedaan antara 

Undang-undang BPHTB Nomor 20 Tahun 2000 dengan yang tertera dalam 

Undang-undang PDRD. Perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam tabel sebagai 

berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Perbedaan mendasar antara UU BPHTB dengan UU PDRD 

No Uraian UU BPHTB UU PDRD

UU No 20 Tahun 2000 UU No 28 tahun 2009

1 Tarif 5% (fixed) 1. Paling tinggi 5%

2. Ditetapkan dengan Perda

2 Dasar Pengenaan Nilai perolehan Objek Pajak (NJOP) Nilai perolehan Objek Pajak (NJOP)

3 Nilai Perolehan 1. Paling banyak 1. Paling rendah

Objek Pajak Tidak      Rp. 300.000.000,00 untuk waris dan      Rp. 300.000.000,00 untuk waris dan 

Kena Pajak (NJOPTKP)      hibah wasiat      hibah wasiat

2. paling banyak Rp. 60.000.000 2. paling rendah

     untuk selain waris dan hibah wasiat      Rp. 60.000.000,00 untuk selain

     waris dan hibah wasiat

3. Ditetapkan Menteri Keuangan 3. Ditetapkan dengan Perda

4. Penghitungan BPHTB 5% dari (NPOP - NPOPTKP) 5% (maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)

terutang

 

Sumber : hasil pengamatan peneliti 

Dalam rangka mempersiapkan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah 

kabupaten/kota ini, maka menurut menurut pasal 182 angka 2 UU PDRD diatur 

bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri bersama-

sama mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah 

dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. 

Untuk pelaksanaan persiapan tersebut telah diterbitkan pula Peraturan Bersama 

(Perber) antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang tahapan persiapan pengalihan 

BPHTB sebagai pajak daerah. Menindaklanjuti Perber tersebut kemudian pula 

telah diatur proses peralihan BPHTB dari Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2010 dan 

untuk mengakomodasi penataan struktur organisasi Pemda sehubungan dengan 

pengalihan pajak ini maka diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 56/2010. 
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Jadi, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan semua perangkat 

pengelolaan BPHTB sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Bersama 

(Perber) antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang tahapan persiapan pengalihan 

BPHTB sebagai pajak daerah agar pelaksanaan pemungutan dan pengelolaannya 

nanti dapat berjalan optimal dan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik. 

4.2.2 Perangkat Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB  

 Dalam rangka menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB, maka ada 

banyak  hal  yang  harus  diketahui dan dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus menyiapkan perangkat 

pengelolaan  PBB P2 dan BPHTB  seperti yang tercantum dalam Peraturan 

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 

Nomor 53 tahun 2010 mengenai tahapan persiapan pengalihan BPHTB  dan PBB 

P2 sebagai pajak daerah. Hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten/kota yang secara garis besar, adalah menyiapkan perangkat 

pengelolaan BPHTB diantaranya : 

a. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

   Berdasarkan  pada Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 

tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sebagai pajak daerah, BPHTB akan dialihkan pengelolaannya ke 

pemerintah daerah per 1 Januari 2011 dan untuk PBB dialihkan 
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pengelolaannya ke pemerintah daerah per tahun 2014. Oleh karena itu, setiap 

pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Blitar sebagai tempat 

penelitian saya, harus menyiapkan perangkat pokok dalam pengelolaan 

BPHTB dan PBB yaitu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai salah 

satu aspek yuridis yang menjadi landasan untuk melakukan pemungutan 

pajak daerah. Peraturan Daerah ini berisi tentang tarif dan Nilai Jual Objek 

Pajak.  

b. Standart Operasional Prosedur (SOP), Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja 

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan 

Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak 

Daerah pasal 8 mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, 

pemerintah daerah juga harus menyiapkan Standart Operasional Prosedur 

(SOP), Struktur Organisasi dan Tata Kerja setelah Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah disahkan. Standart Operasional Prosedur (SOP), 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dibuat dengan pedoman Peraturan 

Menteri Dalam Negeri. 

Dalam Standart Operasional Prosedur (SOP), Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja tersebut harus tergambar jelas mengenai sistem administrasi 

modern perpajakan, kebijakan dan peraturan terkait pemungutan dan 

pengelolaan BPHTB dan PBB P2 dan SOP pelayanan. Hal – hal tersebut 

dapat diadopsi dan dikembangkan  dari KPP Pratama. Sehingga diharapkan 
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ketika Pemerintah Kota/Kabupaten menjalankan pemungutan dan 

pengelolaan BPHTB dan PBB P2 mampu menciptakan tata kerja dan SOP 

Pelayanan dengan kualitas yang baik.  

c. Sumber Daya Manusia 

Dalam proses administrasi BPHTB dan PBB P2 ini diperlukan sumber 

daya manusia yang mumpuni. Untuk BPHTB, tidak terlalu membutuhkan 

SDM yang banyak, namun diperlukan SDM yang mampu memahami 

karakteristik BPHTB. Dan untuk PBB P2, diperlukan penilai (appraiser) dan 

operator consule. Profesi penilai digunakan untuk menilai dan menghitung 

NJOP  untuk objek khusus dan objek non standart contohnya, pelabuhan 

udara, pelabuhan laut, jalan tol, kampus, rumah sakit, hotel, restoran, 

lapangan golf, gedung bioskop, apartemen, pusat perbelanjaan/ mall, SPBU, 

menara seluler, toko, toko, pabrik, bendungan PLTA, pembangkit listrik 

tenaga panas bumi/PLTP, tambak ikan, areal pembudidayaan  ikan/ kerang 

mutiara, areal penangkapan  ikan di laut, pertanian dan lain-lain. Penilaian 

properti yang dilakukan oleh tenaga penilai tidak semata ditujukan untuk 

menentukan NJOP tetapi dapat juga untuk tujuan yang lain, misalnya menilai 

aset daerah, pembebasan tanah yang adil, penggabungan usaha, peleburan 

usaha, pemekaran usaha, perbankan, asuransi, pembebasan lahan dan lain - 

lain. Selain melakukan kegiatan penilaian, seorang penilai harus mampu 

melakukan pemetaan, dari tingkat konvensional sampai dengan pembuatan 

peta digital.  

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan 
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Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak 

Daerah pasal 8 mengenai tanggung jawab pemerintah daerah yang berbunyi : 

“Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan 

ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan 

bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan BPHTB” 

  

Maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan 

salah satu unit eselon dua di Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

merespon pelimpahan wewenang ini dengan rencana pelaksanaan diseminasi 

informasi maupun pelatihan khusus bagi para SDM Pemerintah Daerah 

seluruh Indonesia yang akan menangani pengelolaan PBB dan BPHTB ini 

melalui unit yang menangani Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perpajakan 

yaitu Pusdiklat Pajak. Materi yang disampaikan adalah materi yang terkait 

dengan pengelolaan PBB dan BPHTB yang selama ini dilakukan oleh Ditjen 

Pajak. Mengingat jumlah peserta yang banyak dan tersebar di seluruh 

Indonesia, maka salah satu strategi penyampaian materi adalah melalui e-

learning.   

Dalam metode e-learning, materi-materi dikembangkan dan dikemas 

dalam konten multimedia dengan Subject Matter Expert dari beberapa 

Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan para pejabat struktural di Ditjen Pajak. Dari 

sisi aplikasi, pelaksanaan ini akan menggunakan aplikasi Learning 

Management System yang dikembangkan sendiri oleh Pusdiklat Pajak. Tax 

Computer Based Test atau lebih dikenal dengan Tax Combat merupakan 

aplikasi yang disiapkan sebagai instrumen evaluasi dan tes bagi para peserta. 
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Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, segala kegiatan peserta 

terkait dengan penggunaan modul, konten dan ujian dapat dipantau secara 

terpusat. 

Pada saat pelaksanaannya, para calon peserta yang sudah ditunjuk 

oleh masing-masing Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan login ke 

dalam sistem pembelajaran. Setelah verifikasi oleh Pusdiklat Pajak, maka 

akan dikirimkan paket DVD yang berisi seluruh materi yang dapat dipelajari 

secara offline. Materi online learning dapat dipelajari langsung melalui 

aplikasi Learning Management System yang dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja, dengan menggunakan media internet. Selanjutnya para peserta 

akan diberikan jadwal untuk mengikuti tutorial, tanya jawab dan diskusi 

secara online dengan para narasumber. Terakhir, para peserta diwajibkan 

untuk mengikuti ujian atau tes untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta 

terhadap materi yang diberikan. 

Tujuan utama dari Diklat Berbasis E-learning PBB dan BPHTB untuk 

Pemda ini adalah sebagai berikut: 

1.  Melaksanakan fungsi Pusdiklat Pajak untuk membina pendidikan, pelatihan, 

dan penataran keuangan negara di bidang perpajakan; 

2. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pegawai Pemda yang 

akan menangani PBB – BPHTB. 

Terdapat pula persyaratan peserta yang diperkenankan mengikuti diklat 

ini adalah pegawai yang memenuhi syarat sebagai berikut: 
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1. PNS dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. II/a); 

2. Menangani bidang penerimaan pajak daerah; 

3. Pendidikan minimal SLTA; 

4. Usia Maksimal 45 tahun pada saat diklat diselenggarakan; 

5. Memiliki akses internet, mampu dan terbiasa menggunakan internet; 

6. Ditunjuk atau ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan; 

7. Jumlah peserta dibatasi 4 s.d 5 orang setiap unit Pemerintah Daerah 

(Provinsi/Kota/ Kabupaten). Penambahan jumlah peserta dimungkinkan 

selama kuota keseluruhan untuk setiap Pemda belum terpenuhi. Informasi 

dapat menghubungi Panitia Pusat di Pusdiklat Pajak. 

Dalam diklat ini, ada beberapa materi tentang BPHTB dan PBB P2 

yang akan disampaikan yaitu Pendataan dan Pemetaan PBB, Penilaian PBB, 

Pengenaan PBB, Penagihan dan Penerimaan PBB, Pelayanan PBB, BPHTB 

versi UU PDRD, KUP versi UU PDRD, Hukum Pertanahan, SISMIOP dan 

SIG PBB. 

Dengan adanya pelatihan diklat BPHTB dan PBB P2 ini diharapkan 

akan mencetak sumber daya manusia yang berkompeten dalam memungut dan 

mengelola BPHTB dan PBB P2 serta Pemerintah Kota/ Kabupaten dapat 

mengelolanya dengan efektif dan efisien. 
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d. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan 

Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, dan 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Dalam pengelolaan  BPHTB dan PBB P2, pemerintah daerah 

tidak bisa bekerja secara sepihak. Pemerintah daerah harus bekerja sama 

dengan bebagai pihak yang juga terkait dengan prosedur pemungutan 

BPHTB dan PBB P2, diantaranya adalah Kantor Pelayanan Pajak selaku 

Badan perpajakan yang sebelumnya menangani pengelolaan BPHTB dan 

PBB P2. Dengan bekerja sama dengan  Kantor Pelayanan Pajak, 

Pemerintah Daerah bisa mengadopsi prosedur pelaksanaan pemungutan 

dan pengelolaan BPHTB dan PBB P2. Selain Kantor Pelayanan Pajak, 

pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan pihak Perbankan, 

yang nantinya berfungsi untuk membuka rekening pengelolaan BPHTB 

dan PBB P2. Pihak perbankan ini berfungsi sebagai tempat pembayaran 

dan penyetoran BPHTB dan PBB P2. Selanjutnya, kerjasama dengan  

kantor pertanahan, kantor  lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta 

Tanah juga harus dijalin. Kantor Pertanahan sebagai badan yang 

bertanggungjawab mengesahkan akta tanah, kantor lelang sebagai badan 

yang bertanggungjawab melelang Bumi dan Bangunan yang bermasalah, 

serta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang 

bertanggungjawab  membuat dan mengeluarkan akta tanah.  

Berikut bagan yang menjelaskan alur pemungutan BPHTB dan  

keterkaitan kerjasama dengan pihak lain: 
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Gambar 4.1 

Alur Pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah 
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Secara singkat, keterkaitan  keempat lembaga tersebut adalah wajib 

pajak yang akan membuat akta tanah harus mengurus dan menyerahkan 

berkas – berkas terkait BPHTB dan PBB P2 ke Notaris/Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Kemudian,  Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah akan 

membuat akta tanah tersebut. Namun, setelah akta tanah tersebut dibuat 

oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, wajib pajak harus menghitung 

jumlah pajak (Surat Setoran Pajak) BPHTB dan PBB P2 yang harus 

dibayarkan ke pemerintah daerah secara self asessment. Disinilah, peran 

penting Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah akan menghitung ulang 

dan mereview pajak (Surat Setoran Pajak)  yang harus dibayar yang 

sebelumnya sudah dihitung secara self asesment oleh wajib pajak, dan jika 

hitungan jumlah pajak (Surat Setoran Pajak) yang harus dibayar oleh wajib 

pajak telah benar, dan wajib pajak telah membayar pajak ke Bank yang 

ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai Bank Persepsi maka Pemerintah 

Daerah akan menandatangani dan mengesahkan Surat Setoran Pajak. Surat 

Setoran Pajak yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan struk 

pembayaran dari bank, akan menjadi bahan bukti pembayaran pajak yang 

harus diserahkan dengan berkas – berkas yang lainnya ke Kantor 

Pertanahan untuk mendapatkan pengesahan kepemilikan akta tanah. 

e. Sarana dan Prasarana 

Dalam mengelola BPHTB dan PBB P2 juga harus disiapkan sarana 

dan prasarana. Pengelolaan BPHTB tidak memerlukan sarana dan 

prasarana yang banyak. Hanya diperlukan ruangan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap berkas terkait BPHTB dan 2 buah komputer saja 
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untuk menyimpan database BPHTB. Sedangkan, PBB P2 memerlukan 

persiapan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan canggih, misalnya 

komputer, peta digital. Oleh karena itu, sarana dan prasarana untuk 

pengelolaan BPHTB dan PBB P2 harus disiapkan secara matang 

4.2.3 Pembahasan Hasil Observasi 

4.2.3.1  Kesiapan Perangkat Pengelolaan BPHTB dan PBB P2 Pemerintah 

Kota Blitar  

a. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah merupakan landasan terkuat dalam pengelolaan 

BPHTB dan PBB P2. Tanpa Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Blitar 

tidak akan bisa memungut pajak BPHTB di tahun 2011 dan PBB P2 di 

tahun 2013. Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang – Undang 

nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan 

Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak 

daerah harus memuat tentang tarif, dan NJOP, dan ketentuan – ketentuan 

umum pelaksanaan pengelolaan BPHTB dan PBB P2. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Bapak Heru Suwaryo,SE, Pemerintah 

Daerah Kota Blitar telah membuat Rancangan Peraturan Daerah untuk 

pengelolaan BPHTB dan menyusun anggaran terkait pembuatan Peraturan 

Daerah sebagai langkah nyata mempersiapkan perangkat pengelolaan 



116 
 

BPHTB. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut, berisi 

tentang tarif yang berlaku dan Nilai Jual Objek Pajak BPHTB, serta  berisi 

tentang pajak daerah yang lain yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.   

Rancangan Peraturan Daerah  tersebut  sudah diajukan ke Bidang 

Hukum untuk diuji lebih lanjut pada bulan Oktober 2010. Selain itu, 

Rancangan Peraturan Daerah ini akan dikaji ulang, ditimbang, dan akan 

dikonsultasikan lebih lanjut kepada ahli pajak, dalam konteks ini akan 

dikonsultasikan dengan ahli pajak di Fakultas Ekonomi, Universitas 

Brawijaya Malang, Jawa Timur dan ahli pajak di KPP Pratama Kota 

Blitar. Hal – hal yang perlu dikonsultasikan dengan para ahli pajak oleh 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Blitar adalah 

mengenai kebijakan NJOP agar tetap memperhatikan konsistensi, 

kesinambungan, dan keseimbangan antar wilayah, kebijakan tarif PBB 

agar tidak menimbulkan gejolak masyarakat, penciptaan SOP untuk 

menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan akurasi data Subjek 

Pajak dan Objek Pajak. 

Setelah mendapatkan pertimbangan dari para ahli dan telah dikaji 

ulang dari sisi hukum, maka Rancangan Peraturan Daerah ini akan 

diproses lebih lanjut dan disahkan oleh DPRD Kota Blitar. Maka sejak 

tanggal pengesahan tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Blitar 

dapat memungut dan mengelola BPHTB secara langsung (untuk tahun 

2011) sebagai pajak daerah. 
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Sedangkan untuk pengelolaan PBB P2, Pemerintah Kota Blitar 

belum menyiapkan secara konkret Rancangan Peraturan Daerahnya. Dari 

hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Bapak Heru Suwaryo,SE, Pemerintah Kota Blitar akan 

secara bertahap melakukan persiapan perangkat pengelolaan BPHTB dan 

PBB P2. Dalam periode tahun 2010, Pemerintah Kota Blitar lebih fokus 

menyiapkan perangkat pengelolaan BPHTB dan setelah pengelolaan 

BPHTB dapat berjalan di tahun 2011,  Pemerintah Kota Blitar akan secara 

lebih mendalam dan serius menyiapkan perangkat untuk pengelolaan PBB 

P2.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Blitar, dalam tahun 

2010 lebih secara mendalam dan intensif untuk menyiapkan perangkat 

pengelolaan BPHTB yang pemungutannya akan aktif dilaksanakan pada 

tahun 2011, sedangkan perangkat untuk PBB P2 akan disiapkan secara 

mendalam, serius, dan intensif di tahun berikutnya seiring dengan 

berjalannya pemungutan BPHTB. 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang berwenang 

dalam penyiapan perangkat pengelolaan BPHTB, dapat diketahui bahwa 

hingga bulan November 2010, Peraturan Daerah masih dalam proses 

penggodokkan di bidang hukum dan belum siap untuk disahkan oleh 

DPRD Kota Blitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat penelitian ini 

dilakukan, Peraturan Daerah Pemerintah Kota Blitar terkait dengan 

pengelolaan BPHTB sebagai pajak daerah belum siap, dan diharapkan 

sebelum batas  waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan 

pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah yaitu 31 Desember 2010, 
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Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sudah disahkan oleh 

DPRD sehingga sudah siap menjadi landasan yuridis pemungutan BPHTB 

tahun 2011. 

b. Standart Operasional Prosedur (SOP), Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja 

Dalam pengelolaan pajak BPHTB dan PBB P2, selain perangkat 

dasar yaitu Peraturan Daerah, diperlukan perangkat lain yang dapat 

menunjang kesuksesan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak 

daerah yaitu Standart Operasional Prosedur (SOP), Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja. Pemerintah Kota Blitar dapat mengadopsi hal tersebut dari 

KPP Pratama Kota Blitar dan Ditjen Pajak. 

Pemerintah Kota Blitar harus menyiapkan Standart Operasional 

Prosedur (SOP), Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan di dalamnya harus 

tergambar jelas mengenai sistem administrasi modern perpajakan, 

kebijakan dan peraturan terkait pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan 

PBB P2 dan SOP pelayanan. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Bapak Heru Suwaryo,SE, Pemerintah 

Daerah Kota Blitar telah membuat Rancangan SOP Pelayanan, sistem 

administrasi modern perpajakan, kebijakan dan peraturan terkait 

pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 dan SOP pelayanan. 

Namun, karena hingga bulan Desember 2010, Peraturan Daerah belum 

disahkan oleh DPRD Kota Blitar, maka Standart Operasional Prosedur 
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(SOP), Struktur Organisasi dan Tata Kerja pun juga belum ditetapkan 

secara pasti. 

Dari hasil observasi dan wawancara, dapat diketahui secara riil 

kondisi kesiapan perangkat Standart Operasional Prosedur (SOP), Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja masih berbentuk rancangan Standart 

Operasional Prosedur (SOP), Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang 

diadopsi dari KPP Pratama Kota Blitar, dan rancangan ini akan disahkan 

oleh Walikota setelah Perda dan Perwali disahkan. 

 

c. Sumber Daya Manusia 

Selain Peraturan Daerah dan Standart Operasional Prosedur (SOP), 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kesiapan perangkat lain yaitu sumber 

daya manusia juga harus sesegera mungkin disiapkan untuk pengelolaan 

BPHTB di tahun 2011. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri 

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 tentang 

Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sebagai Pajak Daerah pasal 8 ayat 4 mengenai tugas dan 

tanggung jawab pemerintah daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah 

harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk 

diberikan bimbingan, pendidikan, dan  pelatihan tekhnis  mengenai 

pemungutan BPHTB. 

KPP Pratama Kota Blitar selaku pengelola BPHTB dan PBB P2 

yang diberi kewenangan untuk memberikan pelatihan teknis telah 

memberikan kesempatan luas bagi Pemerintah Kota Blitar khususnya bagi 
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Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan 

studi banding dan diklat pelatihan. Namun, sampai dengan penelitian ini 

dilakukan pada bulan November 2010, pihak DPKD Kota Blitar belum 

mengirimkan staffnya untuk pelatihan dan diklat, hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Bapak Komaruddin selaku Kapala bagian PBB yang 

menyatakan bahwa KPP Pratama Kota Blitar belum menerima permintaan 

diklat atau pelatihan pengelolaan BPHTB untuk staff magang Pemda 

Blitar. 

Namun, DPKD Kota Blitar secara mandiri telah melakukan 

pembelajaran secara e–learning yang telah disiapkan oleh Pusdiklat Pajak. 

Pembelajaran pengelolaan BPHTB melalui e – learning dapat secara 

mudah diakses oleh seluruh peserta diklat kapanpun dan dimanapun. Hal 

yang telah dilakukan oleh DPKD Kota Blitar adalah menunjuk segera 

peserta diklat, dan pada saat pelaksanaannya, para calon peserta yang 

sudah ditunjuk diwajibkan melakukan login ke dalam sistem 

pembelajaran. Setelah verifikasi oleh Pusdiklat Pajak, maka akan 

dikirimkan paket DVD yang berisi seluruh materi yang dapat dipelajari 

secara offline. Materi online learning dapat dipelajari langsung melalui 

aplikasi Learning Management System yang dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja, dengan menggunakan media internet. Selanjutnya para 

peserta akan diberikan jadwal untuk mengikuti tutorial, tanya jawab dan 

diskusi secara online dengan para narasumber. Terakhir, para peserta 

diwajibkan untuk mengikuti ujian atau tes untuk mengetahui tingkat 

pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. 
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Bidang Pendapatan DPKD Kota Blitar kurang secara tanggap 

melakukan pelatihan dan pembelajaran secara studi langsung di KPP 

Pratama Kota Blitar namun telah melalukan pembelajaran  e – learning 

secara mandiri. Hal – hal inilah yang memperkuat ketidaksiapan 

Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam mengelola BPHTB di tahun 2011. 

 

d. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan 

Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor  Lelang, dan 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Dalam mengelola BPHTB dan PBB P2, Bidang Pendapatan DPKD 

Kota Blitar  tidak bisa bekerja secara sepihak. Diperlukan kerjasama 

dengan  dengan pihak terkait lainnya seperti Kantor Pelayanan Pajak, 

perbankan, kantor pertanahan, kantor  lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat diambil analisa 

bahwa hal tersebut belum dilakukan oleh Bidang Pendapatan DPKD Kota 

Blitar. Hal ini dikarenakan terhambatnya proses pembuatan Peraturan 

Daerah. Tanpa adanya landasan yuridis yang kuat yaitu Peraturan Daerah, 

Bidang Pendapatan DPKD Kota Blitar tidak bisa secara langsung 

melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menangani pengelolaan 

BPHTB dan PBB P2. Namun, secara konkrit Bidang Pendapatan DPKD 

Kota Blitar telah menyiapkan langkah nyata kerjasama dengan pihak lain.  

 Bentuk upaya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang telah 

dilakukan selama masa persiapan dan pembentukan Peraturan Daerah 

adalah Bidang Pendapatan DPKD Kota Blitar telah meminta ijin kepada  
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Kantor Pelayanan Pajak selaku Badan perpajakan yang sebelumnya 

menangani pengeloaan BPHTB dan PBB P2 untuk mengadakan studi 

banding dan pelatihan diklat. Selain Kantor Pelayanan Pajak, Bidang 

Pendapatan DPKD Kota Blitar  telah berencana menunjuk salah satu Bank 

Negeri yang nantinya berfungsi untuk membuka rekening untuk 

pengelolaan BPHTB dan PBB P2. Pihak perbankan ini berfungsi sebagai 

tempat pembayaran dan penyetoran BPHTB dan PBB P2. Selanjutnya, 

kerjasama dengan kantor pertanahan, kantor lelang, dan Notaris/Pejabat 

Pembuat Akta Tanah harus terjalin. Bidang Pendapatan DPKD Kota Blitar 

telah memberikan surat rekomendasi kerjasama kepada Kantor Pertanahan 

sebagai badan yang bertanggungjawab mengesahkan akta tanah, kantor 

lelang sebagai badan yang bertanggungjawab melelang Bumi dan 

Bangunan yang bermasalah, serta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah 

sebagai pejabat yang bertanggungjawab  membuat dan mengeluarkan akta 

tanah untuk permulaan kerjasama melakukan pemungutan dan  

pengelolaan BPHTB dan PBB P2. 

e. Sarana dan Prasarana 

Dalam pengelolaan BPHTB dan PBB P2, Bidang Pendapatan 

DPKD Kota Blitar telah menganggarkan dan menyiapkan sarana dan 

prasarana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan 

DPKD Kota Blitar, Bapak Heru Suwaryo,SE, dapat diketahui bahwa 

dalam penyediaan sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Blitar telah 

menyiapkan 3 – 4 buah komputer dan 2 buah laptop serta fasilitas kantor 

yang lain. Karena menurut Beliau, tidak diperlukan banyak sarana dan 
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prasarana dalam pengelolaan BPHTB di tahun 2011. Namun, untuk 

pengelolaan PBB P2 memang diperlukan perencanaan yang matang untuk 

menyiapkan sarana dan prasarananya. 

Tabel 4.3 

Kesiapan Perangkat Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam Mengelola 

BPHTB 

No Perangkat yang Harus Disiapkan 

Kesiapan Pemerintah Kota Blitar 

sampai November 2010 

1.  Peraturan Daerah 

Masih dalam proses hukum dan 

pengesahan DPRD 

2.  

Standart Operasional Prosedur 

(SOP), Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja 

Masih dalam proses pembuatan 

rancangan SOP karena Peraturan 

belum disahkan 

3.  Sumber Daya Manusia 

Sudah menyiapkan staff yang 

ditunjuk untuk mengikuti pelatihan 

diklat namun sampai dengan bulan 

November, belum mengikuti diklat 

di KPP Pratama 

4. 

Kerjasama dengan pihak terkait, 

antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, 

perbankan, kantor pertanahan, 

kantor  lelang, dan Notaris/Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

Belum melakukan kerjasama 

langsung dengan pihak terkait 

tersebut karena Peraturan Daerah 

belum selesai disahkan. Namun, 

Pemda Kota Blitar telah membuat 

rancangan anggaran dan surat 
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rekomendasi kerjasama dengan 

pihak terkait tersebut. 

5.  Sarana dan Prasarana 

Pemerintah Kota Blitar telah 

menyiapkan ruangan untuk staff 

kerja pemungutan dan pengelolaan 

BPHTB, 3 – 4 buah komputer dan 2 

buah laptop serta fasilitas kantor 

yang lain 

 

Dari tabel  4.1 tentang kesiapan perangkat Pemerintah Daerah Kota Blitar 

dalam mengelola BPHTB, dapat diambil ringkasan penjelasan bahwa hingga 

bulan November 2010, Pemerintah Daerah Kota Blitar telah menyiapkan 

perangkat pengelolaan BPHTB sebagai pajak daerah. Sejak bulan Mei, 

Pemerintah Daerah Kota Blitar telah membuat rancangan Peraturan Daerah, 

namun  karena terhambat oleh faktor eksternal seperti keterlambatan proses studi 

banding ke KPP Pratama Kota Blitar untuk mendapatkan informasi mengenai tata 

cara dan  tata kerja dalam  pemungutan dan pengelolaan BPHTB, maka Peraturan 

Daerah baru diajukan ke bidang hukum untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut 

pada awal bulan Oktober, sehingga sampai dengan penelitian ini dilakukan, 

Peraturan Daerah masih dikaji lebih lanjut di bidang hukum, dan belum disahkan 

dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar. 
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Perangkat yang lain pun juga telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Blitar, mengenai perangkat Standart Operasional Prosedur (SOP), Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja, Pemerintah Daerah Kota Blitar telah melakukan studi 

banding ke KPP Pratama Kota Blitar untuk mengadopsi Standart Operasional 

Prosedur (SOP), Struktur Organisasi dan Tata Kerja dalam pemungutan dan 

pengelolaan BPHTB. Namun, sampai penelitian ini dilakukan, Pemerintah Daerah 

Kota Blitar hanya dapat membuat rancangan Standart Operasional Prosedur 

(SOP), Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diadopsikarena harus menunggu 

disahkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah 

Kota Blitar juga telah menyiapkan sumber daya alam dengan mengirimkan staff 

untuk mengikuti diklat di KPP Pratama, namun pelaksanaan mengikuti diklat 

terhambat karena ketidaksiapan staff. Maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Blitar menganjurkan bahwa staff yang akan dikirim melakukan 

pembelajaran secara e – learning yang telah disediakan oleh pusdiklat sebelum 

mengikuti diklat pelatihan ekstensif di KPP Pratama Kota Blitar. 

Perangkat yang tak kalah penting untuk disiapkan yang dapat 

memperlancar jalannya pemungutan dan pengelolaan BPHTB adalah Kerjasama 

dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor 

pertanahan, kantor  lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun 

secara riil Pemerintah Daerah Kota Blitar masih membuat rancangan anggaran 

dan surat rekomendasi kerjasama dengan pihak terkait tersebut. Dan untuk 

kesiapan sarana dan prasarana, secara riil Pemerintah Daerah Kota Blitar telah 

menyiapkan ruangan untuk staff  kerja pemungutan dan pengelolaan BPHTB, 3 – 

4 buah komputer dan 2 buah laptop serta fasilitas kantor yang lain, karena untuk 
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pengelolaan  BPHTB tidak dibutuhkan terlalu banyak sarana dan prasarana yang 

rumit. 

Dengan proses persiapan perangkat pemungutan dan pengelolaan BPHTB, 

diharapkan secara riil, Pemerintah Daerah Kota Blitar dapat segera menyatakan 

diri siap untuk memungut dan  mengelola BPHTB sebagai pajak daerah di tahun 

2011, karena jika sampai dengan 1 Januari 2011,  Pemerintah Daerah Kota Blitar 

belum siap atas pengelolaan BPHTB, maka akan terjadi penurunan tingkat 

penerimaan pajak daerah, dan Pemerintah Daerah Kota Blitar akan mengalami 

kerugian dari pendapatan pajak karena tidak  bisa memungut. 

 

4.2.3.2 Peluang dan Tantangan Pengalihan Pengelolaan BPHTB bagi 

Pemerintah Kota Blitar 

a. Peluang Pengalihan Pengelolaan BPHTB bagi Pemerintah Kota Blitar 

Dalam pengalihan pengelolaan BPHTB per tahun 2011, 

Pemerintah Kota Blitar dapat menganalisa  berbagi peluang yang ada 

diantaranya : 

a. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi 

(wewenang) ada di kabupaten/kota (tarif, fasilitas, dll). 

Pemerintah Kota Blitar mempunyai kewenangan penuh untuk 

menentukan tarif dan Nilai Jual Objek Pajak. Hasil dari pemungutan 

BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah, diharapkan mampu 

menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan  untuk 

pembangunan daerah. Sehingga kepentingan budgeter sebagai 
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anggaran pembangunan daerah dapat berjalan seimbang dengan 

kepentingan reguler (Peraturan Daerah) . 

b. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan 

birokrasi yang lebih luas. 

Pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 oleh daerah  

diharapkan mampu menggali potensi penerimaaan pajak yang lebih 

optimal. Karena Pemerintah Daerah diberi kewenangan birokrasi yang 

lebih luas untuk memungut dan mengelola pajak BPHTB dan PBB P2 

secara penuh sesuai dengan tarif dan NJOP yang telah ditetapkan pada 

Peraturan Daerah. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu 

memperhitungkan bagi hasil pajak dengan pemerintah tingkat 

provinsi.  

c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. 

Dalam pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah, 

Pemerintah Daerah Kota Blitar memiliki peluang untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Tentu hal ini juga akan 

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Semestinya, 

pemerintah daerah minimal bisa mengimbangi performa dari KPP 

Pratama. Artinya, pemerintah daerah harus mampu memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat (Wajib Pajak PBB dan BPHTB) 

sebagaimana yang telah diberikan oleh KPP Pratama. 

Selain itu, sistem administrasi modern perpajakan yang 

diterapkan oleh Ditjen Pajak, telah memaksa Ditjen Pajak untuk 

menciptakan aturan/SOP (standard operating procedure), dan tata 
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kerja ataupun menyempurnakan SOP yang telah ada. Dan diharapkan 

pemerintah kabupaten/kota juga mampu menciptakan SOP dengan 

kualitas minimal sama dengan yang sebelumnya. Sehingga 

masyarakat sebagai wajib pajak mampu merasakan pelayanan dengan 

kualitas yang jauh lebih baik. 

d. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB P2 dan 

BPHTB. 

Pemerintah Daerah Kota Blitar mampu meningkatkan 

pertanggungjawaban penerimaan BPHTB dan PBB P2 secara penuh. 

Karena Pemerintah Daerah Kota Blitar yang secara penuh melakukan 

pemungutan, pengelolaan dan penggunaan pajak BPHTB dan PBB P2 

untuk kepentingan daerah. Sehingga, Pemerintah  Daerah Kota Blitar 

dapat menghitung dan mengetahui persentase peningkatan penerimaan 

pajak BPHTB dan PBB P2 secara langsung dan dapat pula 

mengetahui tingkat penggunaan hasil pajak untuk pembangunan 

daerah, seta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penuh atas 

pengelollan BPHTB. 

b. Tantangan Pengalihan Pengelolaan BPHTB bagi Pemerintah Kota 

Blitar 

a. Kesiapan kab/kota pada masa awal pengalihan yg belum optimal, 

sehingga dapat berdampak pada penurunan pelayanan, penerimaan, dll 

Pemerintah Kota Blitar harus menyiapkan perangkat 

pengelolaan BPHTB dan PBB dengan matang. Jika hingga 31 

Desember 2010, Pemerintah Kota Blitar telah menyatakan diri bahwa 



129 
 

semua perangkat telah siap, maka dapat diprediksi akan terjadi 

peningkatan penerimaan pajak daerah. Karena  penerimaan PBB  P2 

dan BPHTB akan sepenuhnya menjadi bagian kabupaten/kota. Namun 

jika Pemerintah Kota Blitar belum 100% siap atas perangkat 

pengelolaan BPHTB, maka dipastikan akan terjadi penurunan kualitas 

pelayanan dan penurunan penerimaan pajak, karena tanpa perangka 

tutama yaitu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar tidak 

bisa memungut pajak. 

b. Disparitas kebijakan PBB P2 dan BPHTB antar kab/kota 

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan 

Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagai Pajak Daerah pasal 8 mengenai tugas dan tanggung jawab 

pemerintah daeah, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk 

menyiapkan semua perangkat terkait pengelolaan BPHTB dan PBB 

P2, termasuk di dalamnya menyiapkan Peraturan Daerah dan 

Kebijakan Daerah dalam menentukan tarif, NJOP, dan ketentuan 

umum dan SOP pelayanan.  

Setiap daerah memliki kewenangan tersendiri, termasuk 

Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai andil dalam pengelolaan 

BPHTB. Pemerintah Kota Blitar telah membuat rancangan Perda dan 

sampai dengan bulan November masih dilakukan pengujian di bidang 

hukum dan belum disahkan oleh DPRD. Dalam Perda tersebut terdapat 
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kebijakan mengenai tarif yang berlaku, NJOP, dan ketentuan umum 

yang lainnya.  

Pemerintah Daerah yang lain juga memiliki kewenangan 

sendiri untuk mementukan kebijakan terkait BPHTB dan pBB P2, 

sehingga muncul disparitas atau perbedaan menentukan kebijakan 

BPHTB dan PBB P2. Perbedaan ini memunculkan berbagi opini, 

misalnya menurut  Bapak Komaruddin, SE, Kepala Bagian PBB, KPP 

Pratama Kota Blitar, menyatakan bahwa perbedaan kebijakan ini akan 

mempengaruhi tingkat penerimaan pajak tiap pemerintah daerah. 

c. Hilangnya potensi penerimaan provinsi (16,2% PBB dan 16% 

BPHTB) dan bagi kab/kota (bagi rata BPHTB dan insentif PBB) untuk 

kab/kota yg penerimaannya rendah. 

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan 

Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagai Pajak Daerah, Pemerintah Daerah akan secara penuh 

mengelola BPHTB dan PBB P2, tidak ada bagi hasil dengan 

pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi akan kehilangan 

penerimaan sebesar 16,2% PBB dan 16% BPHTB. Namun, 

Pemerintah Daerah akan diuntungkan dengan sistem pengelolaan 

penuh. Namun, jika potensi bagi Pemerintah Daerah tidak optimal, 

maka akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak.  

  Tabel 4.4 
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Persentase Tarif BPHTB dan PBB P2 Sebelum dan 

Sesudah Pengalihan Pengelolaan 

Sebelum 1 Januari 2011 Sesudah Sebelum 1 Januari 2011 Sesudah

10% Pusat 20% Pusat *)

10% x 90% = 9% Biaya Pungut 20% x 80% = 16% Provinsi

20% x 81% = 16,2% Provinsi 80% x 80% = 64% Kab/Kota

80% x 81% = 64,8 Kab/Kota

PBB P2 BPHTB

100% Kab/Kota
100% Kab/Kota

 

Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala Bidang PBB KPP 

Pratama Kota Blitar 

d. Penurunan potensi penerimaan BPHTB akibat kenaikan NPOPTKP. 

Tantangan bagi kabupaten/kota yang mungkin merasa potensi 

PBB P2 kurang memadai sehingga memutuskan untuk tidak 

memungut, maka PBB P2 masih akan tetap menjadi pajak pusat 

sampai dengan 31 Desember 2013. Namun demikian, keputusan ini 

akan membawa konsekuensi serius terhadap BPHTB. Hal ini 

dikarenakan, sesudah tanggal tersebut, maka UU PBB yang mengatur 

tentang PBB P2 tidak berlaku lagi, sehingga Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) PBB P2 juga tidak ada lagi. Jika NJOP tidak ada, maka harga 

transaksi dan nilai pasar tidak dapat dibandingkan dengan NJOP. Jika 

tidak bisa dibandingkan, maka BPHTB tidak dapat dipungut. Selain 

itu, kebijakan NJOPTKP minimal Rp 10 juta dan NPOPTKP minimal 

Rp60 juta dan Rp300 juta akan menyebabkan hilangnya potensi pajak. 

Apabila pemungutan PBB P2 dirasakan tidak menguntungkan, maka 

UU PDRD yang baru memperbolehkan Pemda untuk tidak melakukan 

pemungutan PBB P2 terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum 

memutuskan untuk tidak memungut PBB, ada baiknya jika terlebih 
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dulu Pemerintah Daerah membuat simulasi penerimaan PBB P2 dan 

BPHTB dengan menggunakan data yang selama ini sudah ada. 

e.  Beban biaya pemungutan PBB P2 yang cukup besar terutama untuk 

kab/kota dengan potensi penerimaan rendah. 

Pemungutan PBB P2 dan BPHTB juga memerlukan biaya 

yang cukup besar diantaranya biaya untuk kegiatan penilaian, kegiatan 

pemetaan, dan pendistribusian SPPT yang juga melibatkan peran serta 

aparat antara lain RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, sehingga  

diperlukan anggaran dana untuk pemungutan dan pengelolaannya. Hal 

ini akan menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah yang potensi 

penerimaan pajaknya rendah. Karena dengan potensi penerimaan 

daerah yang rendah akan tetap membutuhkan biaya pemungutan dan 

pengelolaan yang cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BAB V 
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PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis pengalihan 

pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah (Studi Kasus Pemerintah 

Daerah Kota Blitar) , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam rangka pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak 

daerah, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Blitar harus menyiapkan 

perangkat untuk pengelolaan BPHTB dan PBB P2 diantaranya adalah 

Peraturan Daerah; Struktur Organisasi, Standart Operasional Prosedur 

(SOP), dan Tata Kerja; Sumber Daya Manusia; Kerjasama dengan pihak 

terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor 

Pertanahan, Kantor Lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan 

sarana dan prasarana. 

2. Dalam rangka pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak 

daerah, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar belum secara penuh 

siap atas pengalihan pengelolaan BPHTB karena sampai dengan bulan 

November, Peraturan Daerah masih dikaji ulang di bidang hukum dan 

masih dikonsultasikan kembali dengan para pakar perpajakan di 

Universitas Brawijaya dan KPP Pratama Kota Blitar. Karena Peraturan 

Daerah belum siap, maka berdampak pada keterlambatan penetapan 

rencana SOP, Tata Kerja yang mengadopsi dari KPP Pratama Kota Blitar.  

3. Pemerintah Kota Blitar belum dapat memungut pajak BPHTB karena 

landasan yuridis untuk pemungutan yaitu Peraturan Daerah belum selesai 
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disahkan oleh DPRD Kota Blitar, sehingga hal ini dapat mengurangi 

penerimaan pajak daerah Kota Blitar. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini masih jauh dari sempurna mengingat masih banyak 

keterbatasan-keterbatasan antara lain: 

1. Terdapat banyak opini, pendapat pro dan kontra mengenai pelaksanaan 

pengalihan BPHTB dan PBB P2 dari berbagai pihak. 

2. Terdapat berbagai disparitas kebijakan daerah mengelola BPHTB dan 

PBB P2, sehingga setiap daerah memiliki ketentuan dan peraturan yang 

berbeda. 

3. Belum terdapat kepastian tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah 

dalam sistem pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah 

5.3 Rekomendasi 

       Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar 

adalah :  

 Pemerintah Daerah Kota Blitar harus lebih matang dalam 

menyiapkan semua perangkat pengelolaan BPHTB dan PBB P2, seperti 

Peraturan Daerah yang menjadi perangkat pokok pengelolaan, dan harus 

lebih optimal untuk memberikan pelatihan/ diklat kepada orang yang 

ditunjuk bertanggungjawab mengikuti diklat BPHTB. Selain itu, 

Pemerintah   Daerah Kota Blitar harus meningkatkan kerjasama dengan 
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pihak ketiga yang terkait seperti Bank Pemerintah, Notaris, PPAT, Kantor 

Pertanahan Nasional, dan memberikan penyuluhan informasi mengenai 

pemungutan BPHTB per 1 Januari 2011 kepada masyarakat. 

b. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya Malang sehubungan dengan penelitian ini adalah : 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, sebagai lembaga 

pendidikan tertinggi dapat meningkatkan peran sertanya dalam hubungan 

pemerintahan. Dan bentuk kerjasama yang terkait dengan penelitian ini 

adalah memberikan penyuluhan, seminar, dan jasa konsultasi perpajakan 

kepada pihak pemerintah yang akan mengelola BPHTB dan PBB P2. 

c. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah waktu penelitian 

sehingga hasil yang didapat bisa lebih baik dan p disarankan untuk melakukan 

studi lapangan agar dapat mengetahui secara pasti jalannya pengelolaan pajak 

BPHTB dan PBB P2 oleh Pemerintah Daerah. 
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