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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang masalah 

Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan 

pembangunan disegala bidang menuju masyarakat adil dan makmur, pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai 

pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah 

satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil 

makmur dan sejahtera. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, tanah di samping memenuhi 
kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan investasi 
yang sangat menguntungkan. Dalam perkembangan di bidang usaha tidak 
terbatas pada investasi ke tanah akan tetapi tanah dan bangunan, tanah 
dijadikan agunan, jual beli tanah dan bangunan, dan sebagainya 1). 
 

Agar seseorang dapat melaksanakan perbuatan hukum khususnya 

mengenai tanah maka perlu adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah 
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yang dijadikan objek. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 berbunyi:  

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menerut ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi: 

a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti-hak, yang berlaku sebagai alat  

pembuktian yang kuat 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 

penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat 

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut ditujukan kepada Pemerintah bahwa 

untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan 

                                                                                                                                                                     
1) Otto Sumarwoto, 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan, 

Jakarta, hal. 131 
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Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diatur dengan Peraturan Pelaksanaannya 

yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 

Tahun 1997.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila terjadi pemindahan hak atas 

tanah karena perbuatan hukum wajib didaftarkan. Namun demikian tidak semua 

hak atas tanah dapat dialihkan, dan yang dapat dialihkan yaitu Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

sajalah yang bisa langsung dialihkan haknya, sedang untuk hak-hak yang lain 

apabila akan mengalihkan haknya harus lewat lembaga pelepasan hak atau tukar 

menukar. 

Di dalam proses peralihan hak karena adanya perbuatan hukum tersebut 

aparat yang terkait adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Selanjutnya di 

dalam pelaksanaan tugas, PPAT tidak lepas dari tugas pokok, fungsi dan 

wewenangnya sebagaimana diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998. Tugas pokok 

PPAT sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 dalam Pasal 2 

adalah : 

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
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(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 

 
a. Jual beli; 
b. Tukar menukar; 
c. Hibah; 
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbereng); 
e. Pembagian hak bersama; 
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
g. Pemberian Hak Tanggungan; 
h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

 

Tugas sebagaimana yang dimaksud diatas yaitu melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti yang telah dilakukan 

berdasarkan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun. Hal ini akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Penjelasan UU No. 4 Tahun 

1996 item nomor 7 tentang (1) Proses pembebanan Hak Tanggungan dengan 

dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang 

yang dijamin; (2) tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang merupakan 

saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Menurut Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka 

pembebanan hak atas tanah yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam 
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daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukannya sebagai yang disebutkan 

di atas maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik. 

Wewenang PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah 

No. 37 Tahun 1998 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai 

kewenangan membuat akta otentik semua perbuatan hukum terhadap hak atas 

tanah dan hak milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah kerjanya. 

Yang dimaksud dengan wewenang PPAT terutama dikaitkan dengan tugas, 

kewajiban, tanggungjawab yang disertakan kepada pejabat yang bersangkutan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 

wewenang wilayah bagi PPAT adalah bagian dari pada ruang lingkup jangkauan 

pelayanan pejabat yang bersangkutan kepada masyarakat untuk wilayah tertentu 

(yaitu satu kecamatan atau lebih) sehubungan dengan jabatannya tersebut. 

Berkenaan dengan hal itu tanpa adanya keinginan para pihak untuk 

melaksanakan perbuatan hukum dengan permintaan pembuatan akta dengan 

peralihan hak atas tanah dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 

37 Tahun 1998 maka wewenang jabatan PPAT seolah-olah semua hal dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan, artinya ada jabatannya namun tidak ada tugas 

pekerjaan yang akan dikerjakan. Walaupun demikian wewenang untuk membuat 

akta, perjanjian hanya melekat pada pejabat yang ditunjuk saja, maka tidak semua 

pejabat dapat membuat Akta Tanah. Dengan melihat materi Pasal 4 UU No.37 

Tahun 1998 diatas maka dapat disimpulkan bahwa wewenang PPAT yang paling 



 7

pokok adalah membuat dan menandatangani akta (tanah) dihadapan para pihak 

dengan disaksikan oleh dua orang saksi.  

Dalam hubungannya dengan wewenang PPAT terhadap pengawasan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 

1997 Jo UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, yang sering disebut dengan pajak. Sedangkan perolehan hak atas tanah 

dan bangunan menurut Undang-undang ini adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh 

orang pribadi atau badan. PPAT hanya akan menandatangani akta tanah, apabila 

tanah yang dimaksud telah lunas dibayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan yang dimohonkan akta ( Pasal 24 UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ). 

Keterikatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan 

Pendapatan Daerah, bahwa pengenaan BPHTB dengan memperhatikan sistem 

administrasi perpajakan atas tanah sebagai peran sektor pendapatan negara dalam 

hal ini daerah yang ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan berdasarkan 

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2000 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5 % dari 

nilai perolehan obyek pajak kena pajak. Dengan demikian, semua pungutan 
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terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar ketentuan Undang-

undang tersebut tidak diperkenankan.  

Hasil penerimaan pajak atas tanah dari sektor BPHTB merupakan 
penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah 
daerah, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka 
memantapkan otonom daerah 2). 
 

Sumber pendapatan daerah adalah salah satu sumber yang harus 

diusahakan oleh daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, 

maka Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber yang diberikan 

kepadanya. Dengan hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah ini 

semua prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut 

penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi 

pembiayaannya. Didalam rangka menyelenggarakan urusan-urusannya, 

Pemerintah Daerah dapat berfungsi dengan baik jika mempunyai sumber-sumber 

keuangan yang diperoleh melalui : 

a. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu 
daerah tertentu. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
atau masing-masing daerah berbeda-beda dari segi potensinya dan segi usaha 
pengembangan daerah. 

b. Sumber lain adalah subsidi, bantuan langsung dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah. Subsidi atas bantuan ini dapat dibagi dua yaitu yang bisa 
digunakan oleh daerah sesuai dengan kepentingan daerah atau yang sudah 
earmarked yaitu sudah ditentukan penggunaannya. 

c. Pemerintah Daerah punya wewenang untuk menarik dan memungut pajak dan 
tarif-tarif tertentu yang sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal 
ini penting supaya dengan demikian terdapat inisiatif dan pertanggung 
jawaban dari daerah-daerah itu sendiri. 

                                                           
2) Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar Offset, 

Yogyakarta, halaman 179. 
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d. Pemerintah Daerah dapat mengadakan kegiatan yang menghasilkan 
pendapatan antara lain dengan mendirikan perusahaan daerah. 

e. Kemungkinan Pemerintah Daerah untuk mengajukan dana kredit yang 
ringan3). 

Sedangkan sumber pendapatan daerah seperti yang tersebut dalam Pasal 79 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : 

1) Hasil pajak daerah 

2) Hasil retribusi daerah 

3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

b. Dana perimbangan 

c. Pinjaman daerah 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Selanjutnya dalam Pasal 80 berbunyi sebagai berikut : 

1. Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas : 

a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. 

b. Dana alokasi umum 

c. Dana alokasi khusus. 

2. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, 

perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

                                                           
3) Bintoro Tjokroatmidjaja, 1995, Perencanaan Pembangunan, CV Haji Masagung, Jakarta, hal. 

97 
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Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima langsung 

oleh daerah penghasil.  

3. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh daerah penghasil 

dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 

ditetapkan dengan Undang-undang. 

Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari dana perimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 adalah penerimaan dari 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka berdasarkan 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2000 menyebutkan : 

1. Wajib Pajak wajb membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan 

pada adanya surat ketetapan pajak. 

2. Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau 

Giro tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. 

3. Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 

dari ketentuan pasal tersebut, memberikan kesempatan wajib pajak untuk 
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menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya (BPHTB) yang biasa 

disebut dengan sistem self assessment.  

Dengan sistem diharapkan sudah dapat mewujudkan tujuan dari Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 

yaitu untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan serta menciptakan 

system perpajakan yang sederhana tanpa mengabaikan pengawasan dan 

pengamanan penerimaan negara agar dapat menampung penyelenggaraan 

kegiatan usaha yang berkembang terus dibidang perolehan hak atas tanah Oleh 

karena itu, dalam Pasal 24 ayat (1) mengharuskan bahwa Pejabat Pembuat Akta 

Tanah /Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan 

atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.  

Hal ini perlu pengamatan secara seksama karena selama ini dalam 

pelaksanaanya secara umum bahkan justru memberikan kesempatan kepada wajib 

pajak untuk berbuat tidak fair atau memungkinkan adanya kerjasama dengan 

PPAT dengan pertimbangan sekilas, sama-sama untung dengan 

mengesampingkan isi atau filosofi dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 

tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2000.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban orang, oleh karena itu menempatkan 

perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan 

kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta 

masyarakat dalam membiayai pembangunan. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang 

merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Joncto Undang-undang No. 20 tahun 

2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 21 tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan landasan hukum dalam 

pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan. 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak pusat 

yang dikenakan kepada seorang pribadi maupun badan hukum dalam melakukan 

tindakan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak seorang pribadi atau badan 

hukum atas tanah dan bangunan yang dikenai Pajak BPHTB. Kewenangan untuk 

memeriksa kebenaran atas obyek pajak terkena pajak BPHTB dan sesuai dengan 

pajak yang harus dibayar atau tidak dalam hal ini adalah Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.  

Pengenaan Bea Perolehan Hak  Atas Tanah dan Bangunan harus 

memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan kesederhanaan 
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serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sehubungan dengan diberlakukan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang bersamaan dengan terjadinya 

perubahan tatanan perekonomian nasional dan internasional, berpengaruh 

terhadap perubahan perilaku perekonomian masyarakat sehingga perlu 

diakomodasikan dengan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997. 

Peran PPAT dalam penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah 

adalah sesuai dengan tugasnya yaitu membuat akta PPAT, dimana didalam isi 

akta tersebut harus tercantum nilai transaksi dengan harga riil/ sebenarnya yang 

digunakan sebagai dasar penetapan BPHTB. Untuk peningkatan pendapatan 

daerah dari sektor BPHTB perlu dilakukan upaya koordinasi secara berkala antar 

instansi terkait antara lain Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan untuk mengadakan pembinaan secara bersama-sama terhadap PPAT 

profesional maupun PPAT sementara (Camat), mengadakan sosialisasi kepada 

Aparat Kecamatan dan Kepala Desa beserta masyarakat luas tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan membantu operasional kepada 

Kantor Pertanahan maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melalui 

APBD. 
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C. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka diajukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah peranan Camat selaku PPAT dalam penetapan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan efektif untuk mendukung peningkatan Pendapatan 

Daerah di Kabupaten Karanganyar ? 

2. Apakah dengan system Self Assesment telah dapat mendukung tercapainya 

tujuan Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2000 khususnya dalam hal peningkatan pajak Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar ?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui peranan Camat selaku PPAT dalam penetapan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan efektif untuk mendukung peningkatan 

Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui penggunaan system Self Assesment untuk mewujudkan 

tercapainya Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 Juncto Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2000 khususnya dalam hal peningkatan pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar. 
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E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu 

Hukum, khususnya hukum Pertanahan yang berkaitan dengan hukum pajak 

yaitu tentang peranan Camat selaku PPAT dalam penetapan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan 

Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Kantor 

Pertanahan dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan serta bagi masyarakat luas 

atau wajib pajak. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Karanganyar, kemudian akan 

diambil 10 wilayah Kecamatan untuk Camat/PPAT dengan cara random 

samping. 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ialah penelitian yang titik 

beratnya pada pengukuran terhadap efektifitas peraturan- perundangan dan 

mempertimbangkan definisi-definisi operasionalnya. “Kajian terhadap 

masalah dan usaha pemecahannya dari unsur-unsurnya digeneralisasikan 
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dengan cara kualitatif, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian 

yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia“ 4). Karena itu penulis 

memilih penelitian yang bersifat deskriptif untuk mengkaji peranan PPAT 

dalam pengawasan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagai upaya untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah di 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Sampel Penelitian 

a. Sebagai responden penelitian ini adalah Camat selaku Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan data yang ada di Kantor Sekretariat 

Kabupaten Karanganyar sejumlah 17 Camat selaku  Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. Selanjutnya dari jumlah tersebut di atas diambil sebagai responden 

dari penelitian ini ditetapkan Camat/PPAT sebagai responden secara 

random sampling. 

4. Janis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini, yaitu 5) : 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

penelitian atau masyarakat (data empiris). 

 

  

                                                           
4) Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, halaman 32 
5) Ibid, Halaman 51. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini adalah sejumlah data atau keterangan yang 

dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi buku-buku 

ilmiah, dokumen-dokumen, peraturan perundangan. Data sekunder terdiri 

dari : 

1) Bahan hukum primer 

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada 

kaitannya dengan obyek penelitian yaitu, Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Undang-undang No. 21 Tahun 1997 Jo. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

Jo. PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, dan Peraturan lain yang sejalan. 

2) Bahan hukum sekunder 

(a) Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan 

hukum primer, yaitu berupa buku-buku atau literatur-literatur, 

laporan data penelitian resmi.  

5. Metode pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data digunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 
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a. Studi Pustaka  

Data ini adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-

buku referensi perpustakaan, yakni berupa desertasi dan hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki 

relevansi kuat dengan masalah yang penulis teliti saat ini. 

b.  Penelitian Lapangan 

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti dan 

mengadakan pencatatan secara sistimatik. Adapun penelitian lapangan 

menggunakan cara :  

1) Wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan bertanya secara 

langsung dengan responden. Wawancara ini dilakukan berdasarkan 

suatu kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan kepada 

responden untuk memperoleh data. Hasil wawancara baik lisan 

maupun tertulis kemudian dilakukan pencatatan secara sistematik. 

2) Kuestioner, yaitu angket sebagai metode utama dan dalam rangka 

memperoleh kelengkapan data akan dilakukan wawancara dengan 

responden terpilih (terlampir). 

6. Metode Analisis data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap 

berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya analisis yang dilakukan 
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dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara 

sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah/keadaan yang 

diteliti serta menggunakan metode berpikir induktif yaitu menganalisis data-

data dari hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum 6). 

G. Sistematika penulisan 

Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB  II KAJIAN TEORI 

A. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

B. Pengertian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

C. Pengertian Pendapatan Daerah 

BAB  III  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

A. Keadaan Wilayah Kabupaten Karanganyar 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Karanganyar 

                                                           
6) Ibid, Halaman 250. 
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BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Peranan Camat Selaku PPAT dalam menetapkan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai upaya 

untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah di 

Kabupaten Karanganyar.  

2. Penggunaan sistem self assesment dalam mewujudkan 

tercapainya Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 Juncto 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 khususnya dalam hal 

peningkatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar.  

B. Pembahasan 

1. Peranan Camat Selaku PPAT dalam menetapkan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai upaya 

untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah di 

Kabupaten Karanganyar.  

2. Penggunaan sistem self assesment dalam mewujudkan 

tercapainya Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 Juncto 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 khususnya dalam hal 

peningkatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 
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A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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