
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM 
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN BPHTB 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) 

yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.1 Jadi, pemungutan pajak sendiri merupakan perwujudan dari pengabdian dan 

peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. 

Dalam perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, bagi 

pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan masing-masing telah 

ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan menetapkan dalam peraturan yang 

berbeda mengenai kewajiban masing-masing pihak dalam hal pembayaran. Tujuan 

adanya ketentuan ini adalah agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak bagi kas 

negara.2

Bagi pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan berlaku 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2000. Penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan merupakan objek Pajak Penghasilan. 

                                                
1 Masdianto, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hal.1.  
2 Kartasapoetra G., Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya, Bina Aksara, 

Jakarta, 1989, hal. 10. 
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Kemudian, bagi pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB). 

Dengan demikian dari penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam peralihan 
hak atas tanah dan atau bangunan, maka pihak yang mengalihkan maupun pihak yang 
menerima perolehan hak tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak atau menjadi 
wajib pajak. Selanjutnya dalam tulisan ini dititikberatkan pada Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak yang dikenakan bagi pihak atas 
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, dinyatakan PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan 
untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Selanjutnya ketentuan jabatan PPAT itu 
diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang 
menyatakan PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat 
akta-akta otentik mengenai pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 
hak milik atas satuan rumah susun.  

Perolehan hak atas tanah yang telah bersertifikat yang dilakukan para pihak 

harus dibuat dengan menggunakan akta otentik dan dilakukan di hadapan PPAT. 

Oleh karena peralihan hak atas tanah itu, merupakan merupakan salah satu perbuatan 

hukum yang dibuat dengan akta otentik oleh PPAT, maka salah satu kewajiban PPAT 

dalam pembuatan akta itu adalah memastikan bahwa pembayaran BPHTB yang 

terutang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak dengan memperlihatkan bukti Surat Setoran 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), barulah pembuatan dan 

penandatanganan akta hibah tersebut dapat dilaksanakan, dan kewajiban PPAT 

melaporkan pembuatan akta itu kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

(KP PBB) (sekarang KPP Pratama) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah dan 

atau bangunan dimaksud berada selambat-lambatnya adalah pada tanggal 10 bulan 

berikutnya. Ketentuan pelaporan ini diatur dalam Pasal 25 UU BPHTB dan lebih 
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lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan 

atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan. Pelanggaran atas 

ketentuan tersebut maka PPAT akan dikenakan sanksi denda administrasi sesuai UU 

BPHTB.  

Penyampaian laporan bulanan atas akta peralihan hak atas tanah dan atau 

bangunan yang dilakukan oleh PPAT diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap 

kepatuhan dan kebenaran pemenuhan pembayaran pajak (BPHTB) atas terjadinya 

peralihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut, dan juga bagi petugas pajak 

untuk melihat kebenaran besarnya pengenaan pajak dengan Nilai Perolehan Objek 

Pajak (NPOP), mengkompilasikan data yang ada di Bank dengan yang dilaporkan 

PPAT, serta memilah BPHTB yang bersumber dari peralihan hak atas tanah dan atau 

bangunan dari PPAT dengan yang bersumber dari peralihan pada kantor pertanahan 

(BPN). 

B. Permasalahan  

PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah berperan dalam 

pemungutan BPHTB sebagai sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Selain 

peran tersebut, maka pembayaran BPHTB merupakan dasar hukum dalam pembuatan 

akta  sebagai akta otentik dalam perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Sehingga PPAT yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan 

sanksi  administratif dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  Oleh karena itu, dalam 

tulisan ini dikaji tentang peran dan tanggung jawab PPAT dalam mengoptimalkan 

penerimaan BPHTB. 
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BAB II 
 

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT  
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN BPHTB 

A. Pengertian, Subjek dan Objek BPHTB 

1. Pengertian BPHTB 

Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 
dengan jelas dikemukakan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, 
dirumuskan sebagai berikut: “Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang 
selanjutnya disebut pajak.” 

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk Hak 
Pengelolaan, termasuk bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hal ini berarti BPHTB 
hanya boleh dikenakan atas perolehan hak yang diaur dalam UUPA, Undang-Undang 
Rumah Susun, dan Hak Pengelolaan. Perolehan hak-hak atas tanah lain yang berkembang 
di masyarakat adat tetapi tidak diakui oleh UUPA tidak boleh dikenakan BPHTB.3

2.  Subjek dan Objek BPHTB  
 Subjek BPHTB seperti halnya dengan subjek PPh adalah orang pribadi atau 
badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, yang tercantum dalam 
ketentuan Pasal 4 UU BPHTB, yaitu : 

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang  
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. 

(2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan 
kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang 
ini.   

                                                
3 Marihot P. Siahaan, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek, Edisi 

Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 41. 
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   Sedangkan yang menjadi obyek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU 

BPHTB 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. penunjukkan pembeli dan lelang; 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha; 
12. pemekaran usaha; 
13. hadiah; 

  b. pemberian hak baru karena : 
1. kelanjutan pelepasan hak; 
2. di luar pelepasan hak. 

Kemudian dalam Pasal 3 UU BPHTB ditentukan obyek pajak yang tidak 

dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik; 
b. negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 
c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang diterapkan dengan 

Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 
organisasi tersebut. 

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. orang pribadi atau badan karena wakaf; 
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat dalam pelaksanaannya 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 mengatur Pengenaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat, dijelaskan 

bahwa : 
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1. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau 
bangunan  oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris 
meninggal dunia. 

2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan 
atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, 
yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. 

Jadi terhadap penerima hibah atas tanah dan/atau bangunan dari keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan tidak ada hubungan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, 

bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan tetapi merupakan objek pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah 
dan/atau bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi atau 
badan kepada orang pribadi atau badan lainnya maupun karena pemberian hak baru 
oleh pemerintah atau negara kepada orang pribadi atau badan. Karena perolehan hak 
atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang 
diperoleh orang pribadi atau badan. 

3. Dasar Perhitungan BPHTB 
Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU BPHTB, yang menjadi dasar pengenaan 

pajak pada BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Karena pada 
dasarnya ada lima belas jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi 
objek pajak, setiap jenis peralihan hak tersebut harus ditentukan Nilai Perolehan 
Objek Pajaknya. Pasal 6 ayat (2) menentukan yang menjadi NPOP sebagai dasar 
pengenaan pajak pada masing-masing jenis perolehan hak, adalah:4

a. Pada perolehan hak karena jual beli, yang menjadi NPOP adalah harga 
transaksi. 

b. Pada perolehan hak karena tukar-menukar, yang menjadi NPOP adalah 
nilai pasar. 

c. Pada perolehan hak karena hibah, yang menjadi NPOP adala nilai pasar. 
d. Pada perolehan hak karena hibah wasiat, yang menjadi NPOP adalah nilai 

pasar. 

                                                
4Ibid., hal. 164-165. 
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e. Pada perolehan hak karena waris, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar. 
f. Pada perolehan hak karena pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar. 
g. Pada perolehan hak karena pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 

yang menjadi NPOP adalah nilai pasar 
h. Pada perolehan hak karena peralihan hak sebagai pelaksanaan putusan 

hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi NPOP 
adalah nilai pasar 

i. Pada perolehan hak karena pemberian hak baru atas tanah sebagai 
kelanjutan dari pelepasan hak, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar 

j. Pada perolehan hak karena pemberian hak baru atas tanah di luar 
pelepasan hak, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar. 

k. Pada perolehan hak karena penggabungan usaha, yang menjadi NPOP 
adalah nilai pasar. 

l. Pada perolehan hak karena peleburan usaha, yang menjadi NPOP adalah 
nilai pasar. 

m. Pada perolehan hak karena pemekaran usaha, yang menjadi NPOP adalah 
nilai pasar. 

n. Pada perolehan hak karena hadiah, yang menjadi NPP adalah nilai pasar. 
o. Pada perolehan hak karena penunjuk pembeli dalam lelang, yang menjadi 

NPOP adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 

Walaupun ada lima belas jenis perolehan hak yang mempunyai NPOP 

tersendiri, tetapi pada dasarnya hanya ada tiga jenis harga atau nilai yang menjadi 

NPOP, yaitu harga transaksi, nilai pasar, dan harga transaksi yang tercantum dalam 

risalah lelang, sebagaimana dijelaskan berikut ini:5

1. Harga transaksi adalah harga yang terjdi dan telah disepakati oleh pihak-
pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli).6 Harga transaksi 
menunjukkan besarnya uang yang diserahkan oleh pembeli untuk 
memperoleh tanah dan bangunan yang dibelinya keapda penjual sebagai 
pemilik tanah dan bangunan. Pengertian yang sangat penting pada hara 
trsanksi adalah bahwa harga transaksi merupakan harga riil objek jual beli 
yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, tanpa harus 
berpatokan pada nilai pasar objek yang diperjualbelikan. Penjual dan 
pembeli bebas untuk melakukan kesepakatan harga yang sesuai bagi 
kedua belah pihak, bisa sama, lebih rendah, atau lebih tinggi dari harga 
pasar objek tersebut. 

                                                
5 Ibid., hal. 165-166. 
6 Penjelasan Pasal 6 ayat (6) huruf a UU BPHTB. 
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2. Nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang 
terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan.7 Nilai pasar 
mencerminkan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penjual 
sebagai pemilik tanah dan bangunan dan yang seharusnya diserahkan oleh 
pembeli sebagai pihak yang menerima hak atas tanah dan bangunan yang 
diperjualbelikan. Nilai pasar biasanya ditentukan oleh penilai independen 
yang terlepas dari berbagai kepentingan atas objek atau properti yang 
dinilai. Dengan demikian nilai yang dihasilkan oleh penilai independen 
akan dapat mencerminkan nilai pasar properti yang sebenarnya. 

3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang adalah harga riil 
yang ditentukan oleh pejabat lelang atas tawaran harga tertinggi yang 
diajukan oleh peserta lelang.8 Harga lelang umumnya berada di bawah 
nilai pasar dari objek yang dilelang mengingat pada lelang peserta lelang 
umumnya akan memberikan harga penawaran yang menurut perkiraannya 
berada di bawah harga pasar objek yang dilelang.  

Sebagai pajak yang dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan, BPHTB menghendaki bahwa BPHTB dihitung dari dasar pengenaan pajak 

yang riil (yang sebenarnya) sebagai cerminan nilai dari properti yang dialihkan. Hal 

ini menghendaki bahwa harga transaksi jual beli yang dilaporkan adalah mendekati 

nilai pasar wajar properti tersebut. Hal ini kadang sulit diterapkan mengingat 

besarnya harga transaksi akan mempengaruhi biaya-biaya yang berkaitan dengan 

transaksi tersebut, seperti biaya PPAT, Pajak Penghasilan, biaya pengurusan 

sertifikat, dan biaya lain yang berkaitan. Oleh karena itu pihak penjual dan pembeli 

memiliki kecenderungan untuk tidak mencantumkan harga transaksi yang 

sesungguhnya pada akta jual beli yang dibuat dengan maksud untuk mengurangi 

biaya yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli.9

 Nilai Perolehan Objek Kena Pajak (NPOPKP) adalah besaran tertentu dari 

NPOP yang boleh dikenakan pajak. Pasal 8 UU BPHTB menetapkan Nilai Perolehan 

Objek Pajak Kena Pajak diperoleh dengan cara mengurangkan Nilai Perolehan Objek 

                                                
7 Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b. 
8 Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang. 

9 Marihot P. Siahaan, Op. Cit.,  hal. 166-167.  
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Pajak (NPOP) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). 

Dalam BPHTB, Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ditetapkan sebagai dasar 

perhitungan pajak. Dengan demikian NPOPKP merupakan basis pajak pada BPHTB. 

Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya BPHTB terutang 

adalah tarif tunggal. Pasal 5 UU BPHTB menetapkan bahwa tarif pajak ditetapkan 

sebsar 5 persen. Dengan demikian besarnya tarif pajak yang digunakan untuk 

menetapkan BPHTB terutang ditetapkan sebesar 5 persen dari Nilai Perolehan Objek 

Pajak Kena Pajak (NPOPKP), sebagai berikut: 

Pajak terutang  = Tarif Pajak x Basis Pajak 

BPHTB terutang = Tarif Pajak x NPOPKP 

BPHTB terutang  = 5% x NPOPKP. 

Dengan demikian yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai Perolehan 

Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan sebesar harga transaksi. Namun apabila nilai 

NPOP (nilai transaksi) ternyata lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan (NJOP PBB), maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai pada 

NJOP PBB. 

Dasar pemikiran untuk menentukan dasar pengertian pajak dibutuhkan suatu 

unsur sebagai penyangga manakala atas suatu transaksi jual beli harga transaksi yang 

disepakati penjual dan pembeli serta dituangkan dalam akta jual beli bukan 

merupakan harga transaksi yang sebenarnya, dan apabila nilai pasar objek perolehan 

hak tidak diketahui berapa besarnya. Untuk itu UU BPHTB menetapkan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) sebagai penyangga dari dua keadaan yang telah dikemukakan di 

atas. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan harga transaksi dan nilai pasar 

dengan NJOP tanah dan bangunan yang menjadi objek perolehan hak, dengan 

ketentuan mana yang nilainya paling tinggi itulah yang ditetapkan sebagai dasar 

pengenaan pajak. Pada lelang dipandang tidak diperlukan penyangga harga riil yang 

terjadi dari perolehan hak atas properti yang dilelang, sehingga tidak perlu dilakukan 

perbandingan harga trsanksi dalam lelang dengan NJOP. 
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B. Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Mengoptimalkan Penerimaan 
BPHTB 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (UU BPHTB) memberikan ketentuan yang harus diikuti oleh 

PPAT hanya dapat menandatangani pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada 

saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 

Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotocopi 
pembayaran pajak (Surat Setoran BPHTB) dan menunjukkanya aslinya. Jika BPHTB 
yang terutang atas suatu perolehan hak atas tandah dan bangunan adalah nihil, wajib 
pajak tetap harus mengisi Surat Setoran BPHTB dengan jumlah pajak terutang adalah 
nol (nihil) dengan diketahui oleh PPAT yang bersangkutan. Ketentuan 
penandatanganan akta ini mengharuskan PPAT ikut serta dalam pengawasan 
pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB terutang oleh wajib pajak. 

Dalam pelaksanaannya masyarakat yang menghadap PPAT sering tidak 
mengetahui adanya kewajiban pajak (BPHTB) yang timbul akibat perbuatan hukum 
perolehan hak, sehingga sebagai PPAT sebelum penandatanganan akta terlebih 
dahulu memberikan penjelasan kepada para pihak akan kewajiban pembayaran pajak 
(BPHTB) 

PPAT harus terlebih dahulu memberikan informasi serta himbauan tentang 
pembayaran pajak, besarnya pajak yang harus dibayarkan demikian pula terhadap 
pengisian SSP dan SSB. Jadi, PPAT yang banyak membantu para pihak terhadap 
keberatan terhadap kewajiban pajak tersebut. Kemudian, juga yang dilakukan PPAT 
dalam mengatasi kekurangan informasi mengenai BPHTB tersebut tidak hanya 
sebatas memberikan himbauan kepada para pihak yang akan mengadakan transaksi, 
tetapi PPAT juga harus membantu para pihak untuk menyetorkan kewajiban pajak 
yang ditimbulkan dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut.  

Perbuatan pembayaran BPHTB ini memang dapat dilakukan PPAT, karena 
dalam hal pembayaran pajak BPHTB yang disetorkan kepada bank persepsi dapat 
dilakukan oleh pihak mana saja, yang terpenting adalah para pihak memegang surat 
bukti tanda bayar pajak. Kemudian, hal ini demi terlaksana kewajiban yang 
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ditentukan dalam UU BPHTB bahwa seorang PPAT hanya dapat melakukan 
penandatanganan akta setelah adanya bukti Surat Setoran BPHTB (SSB) tersebut. 

Di samping ketidaktahuan masyarakat tentang timbul pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan atau bangunan tersebut, juga permasalahan yang dirasakan dari 
sisi masyarakat sebagai wajib pajak yaitu penetapan NJOP PBB sebagai salah satu 
dasar perhitungan BPHTB. Apabila dalam perolehan hak secara jual beli harga 
transaksi lebih tinggi dari nilai NJOP, maka yang menjadi Nilai Perolehan Objek 
Pajak (NPOP) adalah nilai transaksi, sedangkan sebaliknya dalam hal nilai transaksi 
lebih rendah dari nilai NJOP, maka yang digunakan sebagai NPOP adalah nilai NJOP 
PBB. Jadi, dasar penghitungan BPHTB adalah berdasarkan nilai tertinggi. 

Dengan demikian PPAT sangat berperan dalam membantu Wajib Pajak untuk 
melakukan pembayaran BPHTB dalam peralihan hak atas tanah selain memberikan 
informasi tentang timbul BPHTB tersebut juga PPAT membantu menyetorkan pajak 
tersebut pada Kantor Pajak. 

Selain penandatangan akta, PPAT juga berkewajiban melaporkan dokumen 
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibuat kepada Kantor Pelayanan PBB 
(sekarang KPP Pratama) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah dan bangunan 
berada. Penyampaian laporan ini diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap 
kepatuhan dan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan di bidang BPHTB. 
Ketentuan pelaporan ini diatur dalam Pasal 25 UU BPHTB dan lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau 
Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. 

PPAT wajib menyampaikan laporan tentang pembuatan akta atas perolehan 
hak atas tanah dan bangunan disertai salinan Surat Setoran BPHTB (SSB) kepada 
Kepala KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.  

Terhadap pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPAT 

harus melaporkannya kepada Kantor Pelayanan PBB selambat-lambatnya pada 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (Pasal 25 ayat (1) UU BPHTB), di mana 

terhadap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar 

Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah untuk setiap laporan. 
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Penyampaian laporan bulanan atas akta peralihan hak atas tanah dan atau 

bangunan yang dilakukan oleh PPAT diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap 

kepatuhan dan kebenaran pemenuhan pembayaran pajak (BPHTB) atas terjadinya 

peralihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut, dan juga bagi petugas pajak 

untuk melihat kebenaran besarnya pengenaan pajak dengan Nilai Perolehan Objek 

Pajak (NPOP), mengkompilasikan data yang ada di Bank dengan yang dilaporkan 

PPAT, serta memilah BPHTB yang bersumber dari peralihan hak atas tanah dan atau 

bangunan dari PPAT dengan yang bersumber dari peralihan pada Kantor 

Pertanahan (BPN). 
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BAB III 

PENUTUP 

Perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, maka bagi 
pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut berlaku 
ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), yang menentukan bahwa dalam peralihan hak 
atas tanah dan atau bangunan, maka pihak yang menerima perolehan hak tanah 
dan/atau bangunan menjadi Wajib Pajak yang dikenakan BPHTB. 

Dalam pelaksanaannya masyarakat yang menghadap PPAT sering tidak 
mengetahui adanya kewajiban pajak (BPHTB) atas perolehan hak atas tanah, 
sehingga PPAT berperan memberikan penjelasan serta himbauan tentang pembayaran 
pajak, besarnya pajak yang harus dibayarkan demikian pula terhadap pengisian SSP 
dan SSB. Dan juga PPAT membantu para pihak untuk menyetorkan kewajiban pajak 
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, karena dalam hal pembayaran pajak 
yang disetorkan kepada bank persepsi dapat dilakukan oleh pihak mana saja, yang 
terpenting adalah para pihak memegang surat bukti tanda bayar pajak. Hal ini demi 
terlaksana kewajiban yang ditentukan dalam UU BPHTB bahwa seorang PPAT 
hanya dapat melakukan penandatanganan akta setelah adanya bukti Surat Setoran 
BPHTB (SSB) tersebut. 

PPAT akan dikenakan sanksi denda dan administratif apabila melakukan 
penandatangan akta sebelum adanya bukti pajak dari Wajib Pajak. Selain itu, PPAT 
berkewajiban untuk membuat laporan bulanan atas akta, dalam rangka pengawasan 
terhadap kepatuhan dan kebenaran pemenuhan pembayaran pajak (BPHTB), dan juga 
bagi petugas pajak untuk melihat kebenaran besarnya pengenaan pajak dengan 
NPOP, mengkompilasikan data yang ada di Bank dengan yang dilaporkan PPAT, 
serta memilah BPHTB yang bersumber dari peralihan hak atas tanah dan atau 
bangunan dari PPAT dengan yang bersumber dari peralihan pada Kantor 
Pertanahan (BPN). 
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