
I. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Dalam sistem Negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pemerintah pusat. Pembangunan daerah diupayakan sejalan 

dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Sistem pemerintahan di daerah 

dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi dan asas 

tugas pembantuan.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat 

kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya keserasian hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah, maka otonomi daerah diberikan kepada pemerintah 

daerah dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab. Nyata, dalam arti bahwa 

pemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan 

kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara 

nyata dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab, dalam arti 

bahwa pemberian otonomi sejalan dengan tujuan untuk melancarkan 

pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
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Pemberian otonomi kepada daerah diperkuat dengan dasar hukum Udang-Undang 

N0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang N0.33 

Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dalam 

otonomi daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah era otonomi dilakukan 

dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya 

secara efektif. Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain-lain yang 

sah.

Tabel 1. Data Realisasi dan Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2009 (dalam rupiah)

Tahun Rencana Realisasi Penyimpangan 
(%)1

Pertumbuhan 
Realisasi (%)2

2005 470.782.591.753 473.201.789.704 0,51 -
2006 715.690.500.841 722.983.047.595 1,008 52,87
2007 892.298.747.326 851.960.677.970 (4,7) 17,83
2008 980.653.463.244 876.089.508.076 (11,9) 2,83
2009 887.556.894.021 680.939.621.451 (30,34) (22,27)

Rata-rata (9,08) 10,25
Sumber :  Kantor DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan, 2010.

Keterangan :

1. Perhitungan Persentase Penyimpangan

Formulasi : Persentase Penyimpangan = Realisasi – Rencana x 100%
        Realisasi

(Ibnu Syamsi, 1983 ; 201)

2. Perhitungan Persentase Pertumbuhan Realisasi

Formulasi = t  1   – t  0   x 100%
     t0

(Sadono Sukirno, 2001 ; 57)
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Tabel 1 memperlihatkan perkembangan penerimaan Kabupaten Lampung Selatan 

yang pada tahun 2008 mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp876.089.508.076. 

Rata-rata penerimaan Kabupaten Lampung Selatan periode tahun anggaran 2005-

2009 sebesar 10,25 persen, dengan persentase terbesar tahun 2006 sebesar 52,87 

persen dan yang terkecil tahun 2009 sebesar (22,27) persen. Penyimpangan 

terbesar terjadi pada tahun anggaran 2009 sebesar (30,34) persen. Dimana dari 

Rp887.556.894.021 yang direncanakan sebagai penerimaan daerah Kabupaten 

Lampung Selatan hanya terealisasi sebesar Rp 680.939.621.451.

Defenisi Dana Perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 

adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) ;

b. Dana Alokasi Umum (DAU) ;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 pasal 160 dibagi dua yaitu 

yang berseumber dari pajak dan non pajak. Selanjutnya, Dana Bagi Hasil yang 

bersumber dari pajak terdiri dari :

a. Pajak Bumi Bangunan (PBB) ;

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;

c. Pajak Penghasilan (PPh).
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Tabel 2. Data Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2005-2009 (dalam rupiah)

Tahun Rencana Realisasi Penyimpangan 
(%)

Pertumbuhan 
Realisasi (%)

2005 25.887.968.768 27.957.899.582 7,4 -
2006 29.702.206.156 34.626.419.361 14,22 23,85
2007 42.358.586.526 41.524.236.954 (2) 19,92
2008 56.981.495.842 42.243.049.662 (34,88) 1,73
2009 42.339.780.012 29.970.578.237 (71,3) (29.05)

Rata-rata (17,31) 3,28
Sumber : Kantor DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan, 2010.

Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Lampung Selatan memperlihatkan hasil 

yang memuaskan dengan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2005-2008, 

tetapi mengalami penurunan pada tahun 2009. Rata-rata peningkatan pada periode 

tahun anggaran 2005-2009 adalah sebesar 3,28 persen, dengan persentase 

tertinggi tahun 2006 sebesar 23,85 persen. Penyimpangan terkecil terjadi pada 

tahun anggaran 2007 sebesar (2) persen, dimana dari target sebesar Rp 

42.358.586.526 terealisasi sebesar Rp 41.524.236.954. Sedangkan penyimpangan 

terbesar terjadi pada tahun anggaran 2008 sebesar (34,88) persen, dimana dari 

target Rp 56.981.495.842, terealisasi sebesar Rp 42.243.049.662.
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Tabel 3. Data Rencana dan Realisasi Bagi Hasil bukan Pajak Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2009 (dalam rupiah)

Tahun Rencana Realisasi Penyimpangan 
(%)

Pertumbuhan 
Realisasi (%)

2005 22.017.996.210 24.819.391.076 11,28 -
2006 23.834.340.000 26.002.990.900 8,34 4,76
2007 31.183.730.000 17.372.160.940 (79,5) (33,19)
2008 45.315.147.500 28.260.118.563 (60,35) 62,62
2009 24.353.427.306 11.973.372.735 (103,39) (57,63)

Rata-rata (44,72) (4,68)
Sumber : Kantor DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan, 2010.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perkembangan bagi hasil bukan pajak Kabupaten 

Lampung Selatan tahun anggaran tahun 2005-2009 tertinggi pada tahun 2008 

sebesar Rp28.260.118.563 dan terendah tahun 2009 sebesar Rp 11.973.372.735. 

Persentase perkembangan tertinggi sebesar 62,62 persen pada tahun 2008, dan 

terkecil pada tahun 2009 sebesar (57,63) persen. Rata-rata penyimpangan bagi 

hasil bukan pajak Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2005-2009 sebesar 

(44,72) persen. Dengan penyimpangan terbesar pada tahun anggaran 2009 sebesar 

(103,39) persen.

Penentuan penetapan rencana Pendapatan Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan 

Pajak ditentukan oleh rapat anggaran Kantor DinasPendapatan,Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan melihat 

pendapatan di tahun-tahun sebelumnya.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000, yang merupakan penyempurnaan dari 

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997, mendefenisikan Bea Perolehan Hak 
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atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan 

atau bangunan. Pokok-pokok perubahan dari undang-undang tersebut adalah :

a. Memperluas cakupan objek pajak untuk mengantisipasi terjadinya perolehan 

hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk terminologi yang baru.

b. Meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta pengenaan 

sanksi.

c. memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak.

Tujuan penyempurnaan undang-undang tentang BPHTB itu adalah :

a. Menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap 

berpedoman pada tujuan pembangunan nasional pada bidang ekonomi yang 

bertumpu pada kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan dengan 

sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak.

b. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat 

perilaku ekonomi agar berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai 

dengan kewajibannya.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000, Pasal 2, ayat 2 selanjutnya 

menerangkan hak-hak dalam ayat tersebut meliputi :

a. hak milik ;

b. hak guna usaha ;

c. hak guna bangunan ;

d. hak pakai ;

e. hak milik atas satuan rumah susun ;

f. hak pengelolaan.
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Tarif terhadap objek BPHTB dikenakan sebesar 5% dari Nilai Jual Kena Pajak 

(NJKP), sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan haka atas tanah dan 

bangunan. Pemindahan hak tersebut dapat disebabkan oleh :

a. jual beli ;

b. tukar-menukar ;

c. hibah ;

d. hibah wasiat ;

e. waris;

f. pemasukan dalam perseroan atau  badan hukum lainnya ;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;

i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;

j. penggabungan usaha ;

k. peleburan usaha ;

l. pemekaran usaha ;

m. hadiah.

Selain itu pemberian hak baru berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2000, Pasal 2, 

Ayat 2 dapat disebabkan oleh :

a. kelanjutan pelepasan hak ;

b. di luar pelepasan hak.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pos 

penerimaan baru, yang pertama kali dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 1998. 

Sebelumnya adanya BPHTB pos ini dikenal dengan nama pemungutan bea balik 

nama staatblaad tahun 1924 No.291. Bea balik nama ini dipungut atas setiap 
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perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah termasuk 

peralihan harta karena hibah/wasiat atau bea balik nama ini diperbaharui dengan 

nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tabel 4. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2009 (dalam rupiah)

Tahun Rencana Realisasi Penyimpangan 
(%)

Pertumbuhan 
Realisasi (%)

2005 1.573.000.000 1.933.424.328 18,64 -

2006 1.950.550.000 1.832.936.542 (6,41) (5,19)
2007 1.110.751.000 1.313.931.808 15,46 (28,31)
2008 2.067.500.300 2.131.103.684 2,98 62,19
2009 2.205.100.000 2.009.608.451 (9,72) (5,7)

Rata-rata 4,19 4,59

Sumber : KP-PBB Lampung Selatan, 2010.

Penerimaan BPHTB Lampung Selatan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2008 

sebesar Rp 2.131.103.684,00 dan terendah pada tahun anggaran 2007 sebesar 

1.313.931.808,00. Penyimpangan terbesar dicapai pada tahun anggaran 2005 

dengan 18,64 persen pencapaian realisasi dari rencana. Sedangkan yang terkecil 

pada tahun 2008 sebesar 2,98 persen. Rata-rata realisasi penerimaan BPHTB 

Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun anggaran 2005-2009 sebesar 4,59 

persen. Dengan demikian secara komulatif pencapaian realisasi BPHTB naik 

sebesar 4,59 persen.

Perkembangan naik turunya penerimaan BPHTB dipengaruh oleh beberapa faktor 

yang ada didaerah tersebut, antara lain adalah jumlah atau pertumbuhan jumlah 

penduduk, PDRB daerah yang naik, industri yang semakin maju sehingga 

dibutuhkannya lahan yang besar untuk menjalankan industri tersebut.
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Tabel 5. Perkembangan Realisasi Nilai Transaksi dari 17 kecamatan di 
Kabupaten Lampung Selatan (rupiah)

Tahun Realisasi Nilai Transaksi Perkembangan (persen)
2005 41.154.550.000 -
2006 39.564.440.000 (3,8)
2007 28.717.490.000 (27,41)
2008 45.089.300.000 57,0
2009 46.604.510.000 3,36

Rata-rata 40.226.058.000 5,83
Sumber : Data diolah 17 kecamatan.

Perkembangan realisasi nilai transaksi 17 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Lampung Selatan menunjukan besaran komulatif. Realisasi tertinggi dicapai pada 

tahun 2009 sebesar Rp46.604.510.000, dan pencapaian terkecil terjadi pada tahun 

2007 sebesar Rp28.717.490.000. Dengan rata-rata realisasi nilai transaksi pada 

periode 2005-2009 sebesar 40.226.058.000, sedangkan secara persentase realisasi 

nilai transaksi sebesar 5,83 persen. Secara komulatif pertumbuhan nilai transaksi 

naik sebesar 5,83 persen.

Tabel 6. Data Perkembangan Penerbitan Sertifikat Balik Nama Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2009 

Tahun Jumlah Sertifikat Balik Nama Perkembangan (persen)
2005 1016  -
2006 1018 0,19
2007 1932 89,78
2008 1537 - 20,44
2009 2528 64,47

Rata-rata 1606 26,8
Sumber : BPN Kabupaten Lampung Selatan, 2010.

Penerbitan sertifikat tertinggi pada periode waktu tahun 2005-2009 sebesar 2528 

sertifikat terjadi pada tahun 2009, sedangkan terkecil pada tahun 2005 sebesar 

1016 sertifikat. Rata-rata penerbitan sertifikat balik nama pada kurun waktu 2005-

2009 sebesar 1606 sertifikat. Secara persentase perkembangan penerbitan 
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sertifikat balik nama yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 89,79 persen, 

yang dimana pada periode 2006 sebesar 1018 sertifikat menjadi 1932 sertifikat 

yang terbit pada tahun 2007. Rata-rata perkembangan sertifikat balik nama dari 

periode 2005-2009 meningkat sebesar 26,8 persen.

1.2. Permasalahan

Pemasukan dalam pos BPHTB adalah salah satu sumber pendapatan daerah dari 

sistem bagi hasil antara pusat dan daerah. Pemasukan dari BPHTB mempunyai 

potensi yang cukup besar terutama dari terjadinya transaksi jual beli 

antarperorangan dengan perorangan, antarbadan hukum dengan badan hukum, 

antarperorangan dengan badan hukum ataupun sebaliknya. Sebagai salah satu 

bagian dari penerimaan bagi hasil pajak, BPHTB diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang maksimal dalam rangka pembangunan.

 Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahn yang ingin dikemukakan adalah ; 

Apakah terjadi kesenjangan data transaksi yang menjadi objek pajak BPHTB 

antara KP-PBB Lampung Selatan dengan kantor Camat yang ada di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

1.3. Tujuan Penulisan 

1. Mengukur besaran penyimpangan peneriman BPHTB di KP-PBB Lampung 

Selatan.

2. Untuk mengukur kesenjangan besaran data transaksi objek pajak BPHTB 

antara KP-PBB Lampung Selatan dengan kantor-kantor Camat yang ada di 

Kabupaten Lampung Selatan.



11

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan dalam mengambil kebijakan tentang penerimaan BPHTB 

dimasa mendatang.

1.4. Kerangka Pemikiran

BPHTB merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya 

disebut pajak. BPHTB merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh 

pemerintah pusat, namun hal penerimaannya diarahkan kepada tujuan untuk 

kepentingan masyarakat di daerah objek pajak, sehingga sebagian besar hasil 

penerimaan daerah tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Karekteristik 

dari dasar pemungutan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak, yaitu tanah 

termasuk tanaman, tanah atau bangunan, yang sesungguhnya merupakan suatu 

bentuk kekayaan itu.

Sistem pemungutan BPHTB di Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan 

menggunakan sistem selfassesment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung sendiri dan membayar pajak BPHTB.

Dalam penyelenggaraan BPHTB, diawali dengan adanya transaksi jual beli objek 

pajak BPHTB dengan syarat nilai transaksi diatas Rp 10.000.000,. Setelah adanya 

transaksi, biasanya diikat dengan adanya perjanjian akta jual beli yang diikat 

melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun Notaris. Melalui PPAT 

ataupun Notaris tersebut Wajib Pajak BPHTB ditetapkan adalah pembeli dalam 

transaksi tersebut. Selanjutnya, Wajib Pajak mengurus sertifikat balik nama dari 

objek yang ditransaksikan ke BPN dengan menyerahkan legalisasi transaksi dari 

PPAT ataupun Notaris. Secara periodik pada satu kecamatan menerima laporan 
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dari para PPAT ataupun Notaris yang mengikat transaksi jual beli obyek pajak 

BPHTB tersebut guna memberikan informasi kepada KP-PBB, berdasarkan data 

dari kecamatan tersebut KP-PBB menetapakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 

diwilayah tersebut untuk tahun berikutnya. Secara sistematis jumlah penerimaan 

BPHTB pada KP-PBB Lampung Selatan merupakan jumlah komulatif dari obyek 

pajak BPHTB pada kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Selatan. 


