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SARI 

Mutahar, Miqdad Nabil. 2009. Prosedur Pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yang Belum Balik Nama 
Setelah Jual Beli Tanah Dihadapan Notaris/PPAT (Studi Kasus di Desa Telukawur 
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M,H. Drs. Sutrisno PHM,M.Hum. 118 h.  
 
Kata Kunci : SPPT, PBB, Balik Nama 

Kesadaran taat pajak bukan hanya mengenai taat dalam membayar saja, akan 
tetapi juga mencakup ketaatan dalam administrasinya. Masih adanya Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 
belum mencantumkan nama pemilik baru sebagai wajib pajaknya menggambarkan 
rendahnya kesadaran masyarakat maupun kepedulian Kantor Pajak dalam mengurus 
administrasinya, selain itu dikarenakan masih adanya Notaris/PPAT yang tidak 
melaksanakan kewajibannya dalam mengirimkan laporan bulanan kepada kantor 
pertanahan dan kantor perpajakan sehingga perubahan data yuridis, termasuk 
perubahan nama di SPPT PBB, yang seharusnya dapat terjadi secara otomatis, tidak 
dapat terlaksana. Adapun tujuan penulisan ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan 
apa saja yang menjadi kewenangan Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan hak 
atas tanah melalui jual beli tanah yang terjadi di Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara; (2) Untuk memperoleh informasi mengenai prosedur 
yang benar dalam mengurus SPPT PBB yang belum balik nama setelah jual beli 
dilakukan dihadapan Notaris/PPAT; (3) Untuk memperoleh solusi pengurusan SPPT 
PBB yang belum balik nama oleh pemilik baru. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, karena data diperoleh langsung 
dari fakta yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian di Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. 
Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang Wajib Pajak (WP) dan 
informan kunci dari KPP Pratama Kudus, Pemerintah Desa Telukawur, dan 
Notaris/PPAT. Pengumpulan data melalui studi kasus, penelitian lapangan, dan 
wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan model interaktif 
Miles dan Huberman.  

Hasil penelitian ini adalah : (1) Apabila Notaris/PPAT diberi kuasa oleh 
pemilik baru, Notaris/PPAT dapat mengurus balik nama SPPT PBB ke KPP. Selain 
itu Notaris/PPAT wajib melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan laporan 
bulanan ke kantor pertanahan dan kantor pajak; (2) untuk mengurus balik nama SPPT 
PBB dapat melalui desa, memberi kuasa kepada Notaris/PPAT, dan langsung datang 
ke KPP. Melalui desa, pemilik baru atau wajib pajak dapat membawa fotokopi KTP 
atau fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya atau fotokopi sertifikat, kemudian 
perangkat desa akan membantu mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 
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Pengurusan SPPT PBB melalui KPP adalah wajib pajak dapat datang ke Tempat 
Pelayanan Terpadu dengan membawa data-data yang bermaksud untuk mengubah 
nama SPPT PBB, seperti sertifikat tanah atau SPPT PBB tahun sebelumnya, 
kemudian mengisi formulir pengajuan. Solusi bagi pemilik baru yang ingin 
melakukan balik nama SPPT PBB adalah dengan dapat mendatangi kantor atau balai 
desa, memberi kuasa kepada Notaris/PPAT, dan langsung mendatangi KPP dengan 
sebelumnya mempersiapkan kelengkapan data atau surat yang bermaksud mengubah 
nama di SPPT PBB agar lebih praktis dan cepat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Kewenangan Notaris/PPAT dalam 
mengurus pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah Notaris/PPAT selain 
tugas pokoknya melaksanakan pembuatan akta-akta otentik juga dapat mengurus 
balik nama SPPT PBB, apabila Notaris/PPAT tersebut diberi kuasa oleh wajib pajak; 
(2) Prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama dapat dilakukan melalui 
desa, atau memberi kuasa kepada Notaris/PPAT, atau dapat langsung datang ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pengurusan balik nama SPPT melalui desa maupun 
langsung melalui KPP sama-sama harus membawa kelengkapan berupa : fotokopi 
SPPT PBB tahun sebelumnya disertai dengan fotokopi sertifikat tanah atau Kartu 
Tanda Penduduk (KTP); (3) Wajib pajak yang ingin melakukan balik nama SPPT 
PBB, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu kelengkapan surat-surat atau data 
yang bermaksud mengubah nama SPPT PBB.  

Saran dari penelitian ini yaitu : (1) Kepada Notaris/PPAT adalah untuk 
melayani masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan baik dan juga 
memberikan informasi kepada pemilik hak atas tanah yang baru dalam pengurusan 
SPPT PBB. Selain itu Notaris/PPAT juga harus melaksanakan kewajibannya untuk 
mengirimkan laporan bulanan kepada Kantor Pertanahan dan Kantor Perpajakan 
untuk kepentingan perubahan data yuridis; (2) Kepada Pemerintah Desa untuk dapat 
terus memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan SPPT PBB dan pelayanan lainnya 
dengan baik. Sedangkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah untuk 
berpedoman pada laporan bulanan yang dikirimkan oleh Notaris/PPAT dalam 
perubahan data di SPPT PBB secara langsung dengan praktis; (3) Kepada pemilik 
baru adalah untuk segera melakukan balik nama SPPT PBB, terutama untuk 
kepentingan wajib pajak itu sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakan 

peraturan dasar bagi hukum agraria yang utama di Indonesia, yang menjadi 

pedoman bagi penyusunan hukum agraria nasional bagi keadilan negara dan 

rakyat.  

     Ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria 
No. 5 Tahun 1960 adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di 
bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi 
sebagai bagian dari bumi juga di sebut tanah. Tanah yang 
dimaksud di dalam UUPA bukan mengatur tanah dalam segala 
aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, 
yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak- hak 
penguasaan atau perolehan hak atas tanah. Perolehan hak atas 
tanah secara yuridis adalah perolehan yang dilandasi oleh hak 
yang tidak bertentangan dengan hukum bahkan dilindungi oleh 
hukum, pada umumnya memberi kewenangan kepada 
pemegang hak untuk menguasai secara fisik yang dihaki.(Urip 
Santoso, 2007 :73). 

Perolehan hak atas tanah menjadi penting karena dilihat dari kebutuhan 

tanah berdasarkan sifat dan faktanya. Tanah secara sifatnya memiliki nilai 

yang relatif tetap bahkan cenderung meningkat, dan secara fakta tanah 

memberikan banyak manfaat bagi manusia. Inilah yang menjadi urgensi bagi 

masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Dalam memperoleh hak atas 

tanah terlebih dahulu harus diketahui status tanah itu, apakah itu tanah Negara 

atau merupakan tanah hak yang menjadi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna 

Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), dan lain-lain. 
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Salah satu cara memperoleh atau mengalihkan hak atas tanah adalah 

melalui jual beli atau pemindahan hak atas tanah yang di lakukan secara 

derivatif (sengaja). Jual beli tanah dapat dilakukan apabila memenuhi syarat 

sebagai pemegang hak atas tanah dan pemilik tanah secara suka rela menjual 

tanah tersebut. Jual beli tanah dapat dilakukan dihadapan Notaris/PPAT 

sebagai jaminan hukum yang kuat dalam pelaksanaan jual beli tanah. Selain 

itu apabila jual beli tanah dilakukan dengan jasa Notaris/PPAT maka akta jual 

beli dibuat dalam bentuk akta Notariat atau akta PPAT, hal ini menimbulkan 

rasa aman baik bagi penjual maupun pembeli. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah mengenai kewenangan PPAT 

adalah melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :  

1. Jual beli; 
2. Tukar menukar; 
3.  Hibah; 
4. Pemasukan didalam perusahaan; 
5. Pembagian hak bersama; 
6. Pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak milik, pemberian hak 

tanggungan; 
7. Pemberian kuasa membebankan hak peralihan.  

 

Didalam masyarakat peran PPAT sangatlah penting, karena menurut 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila 

dibuktikan dengan akta PPAT. Mengingat fungsi Notaris/PPAT yang cukup 

besar dalam bidang pelayanan masyarakat tidak menutup kemungkinan 
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terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam melakukan 

perbuatan hukum. 

Contoh kasus yang terjadi di Desa Telukawur Tahunan Jepara. Pada 

tanggal 18 April 1996, Bapak Abdillah F melakukan jual beli tanah 

dihadapan Notaris/PPAT E.M. Soenarto, S.H. Tanah tersebut dibeli dari 

Bapak H. Muhammad Farid Ma’ruf yang statusnya merupakan tanah milik 

dengan luas ± 507 meter2. Tanah tersebut terletak di Kecamatan Tahunan 

Desa Telukawur Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dan jual beli tanah 

ini meliputi segala tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut. Berdasarkan 

salah satu pasal dalam akta jual beli biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan 

segala biaya mengenai hak ini, dibayar oleh pihak kedua (pembeli). 

Mengingat kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Abdillah F, sudah 

seharusnya Bapak Abdillah F mendapat pelayanan mengurus pemindahan hak 

atas tanah secara baik sampai dengan selesai. Namun, pada kenyataannya 

walaupun sertifikat hak atas tanah dan permohonan balik nama sudah beralih 

menjadi nama Bapak Abdillah, tetapi masalah yang muncul adalah mengenai 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) atas tanah tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya. Dan pada 

saat akan ditanyakan kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan, ternyata 

kantor Notaris/PPAT tersebut sudah tidak ada/tutup. Selama ini Bapak 

Abdillah F membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut 

melalui Kelurahan Telukawur namun dengan nama yang berbeda.  
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Hak atas tanah yang diperoleh Bapak Abdillah F saat jual beli tersebut 

merupakan Hak Milik, dengan bukti hukum atas hak milik tersebut berupa 

Sertifikat Hak Milik dengan nomor 636 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara, pada tanggal 1 November 1993. Sedangkan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan 

masih atas nama Bapak Sarwi sebagai Wajib Pajak (WP). 

Berdasarkan catatan di Kelurahan Telukawur juga terdapat kasus – 

kasus yang sama, dimana nama wajib pajak yang ada di SPPT PBB berbeda 

dengan pemilik baru yang menguasai tanah yang menjadi objek pajak. 

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang 
dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor 
Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 
 

Pada penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah misalnya 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah di bidang perpajakan yang 

mewajibkan PPAT mengirim laporan kepada instansi perpajakan, yaitu 

dengan dasar hukum Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

594.4/3907/AGR SE Nomor 105/P.J.7/1987 tanggal 4 Agustus 1986 dan 
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Surat Edaran Kepala BPN Nomor 640-1261 tanggal 10 April 1989. Dan 

apakah dalam mengurus SPPT PBB juga menjadi kewenangan PPAT, atau 

harus diurus sendiri oleh pemegang Hak Milik setelah terjadi pemindahan hak 

melalui jual beli. 

Masalah SPPT PBB yang belum balik nama dapat juga terjadi karena 

kurang adanya koordinasi antara Notaris/PPAT ke Kantor Pajak maupun ke 

Kantor Pertanahan, padahal Notaris/PPAT mempunyai kewajiban untuk 

mengirimkan laporan bulanan kepada 2 instansi tersebut untuk perubahan 

data yuridis baik di sertifikat tanah maupun di SPPT PBB, dan kedua instansi 

tersebut memiliki hak untuk meminta laporan bulanan kepada Notaris/PPAT.  

B. Identifikasi Masalah 

1. Prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama 

 Jual beli tanah dihadapan Notaris/PPAT merupakan jual beli yang 

sah secara hukum dan diakui karena dibuktikan dengan sertifikat hak atas 

tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat. Dalam kasus ini hak atas 

tanah adalah hak milik dengan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). Subjek pajak yang berkewajiban membayar PBB adalah Wajib 

Pajak yang terdapat didalam SPPT. Namun dalam kasus ini nama 

pemegang sertifikat hak atas tanah atau pemilik barunya berbeda dengan 

nama Wajib Pajak di SPPT. Meskipun SPPT PBB bukanlah sebagai alat 

bukti kepemilikan hak milik atas tanah namun sebaiknya masyarakat 

mengetahui bagaimana prosedur mengurus SPPT PBB dengan benar, 

karena pada kenyataannya di lapangan tidak semua masyarakat 
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mengetahui dan mendapat informasi yang benar bagaimana prosedur 

pengurusan SPPT PBB di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah 

masing – masing. Dengan masyarakat yang mengetahui prosedur 

pengurusan yang benar merupakan perwujudan dari kewajiban sebagai 

warga negara yang taat pajak. 

2. Faktor-faktor penyebab SPPT PBB belum dibalik nama 

 Berikut ini ada beberapa faktor penyebab SPPT PBB belum di 

balik nama yang diperoleh peneliti pada saat pra survey, yaitu : 

a. Menurut Bapak Robby Tampubolon, Kepala KPP Pratama Jepara, 

alasan mengapa SPPT PBB belum dibalik nama adalah karena 

tergantung mau atau tidak mau Wajib Pajak mengurusnya. 

b. Menurut Bapak Abdillah karena kurang paham atau bahkan tidak 

mendapat informasi dengan benar mengenai pengurusan SPPT PBB 

setelah jual beli di hadapan Notaris/PPAT, dan pengetahuan beliau 

akan diurus oleh Notaris/PPAT tersebut. 

3. Kewenangan Notaris/PPAT dalam jual beli tanah yang dilakukan 

dihadapan Notaris/PPAT 

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa jual beli tanah yang 

dilakukan dihadapan Notaris/PPAT merupakan jual beli yang sah secara 

hukum karena dilakukan dengan menggunakan akta jual beli dan 

dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah. Jadi sebenarnya jual beli 

dihadapan Notaris atau PPAT bukan merupakan syarat sahnya jual beli, 
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melainkan hanya untuk memperoleh alat bukti yang kuat tentang sahnya 

jual beli tersebut. 

Dasar hukum tentang kewenangan PPAT dalam perbuatan hukum 

seperti jual beli adalah Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. 

Kewenangan PPAT yang terdapat di dalam peraturan pemerintah tersebut 

dalam jual beli adalah membuat akta jual beli yang akan dijadikan dasar 

bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah berupa sertifikat. 

Namun apakah disini PPAT dapat juga berwenang untuk mengurus SPPT 

PBB setelah diberi kewenangan oleh pemilik baru untuk mengurusnya 

atau harus diurus oleh pemilik baru sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. 

4. Peranan Pemerintah Desa dalam pengurusan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

Bagi masyarakat yang tinggal di desa untuk mengurus PBB di 

Kantor Pelayanan Pajak merupakan hal yang sulit karena berbagai faktor 

penyebab seperti letak tempat tinggal berjauhan dengan kantor pelayanan 

pajak, atau karena masyarakat desa kurang memahami bagaimana 

mengurus PBB dan merasa canggung untuk mengurus sendiri. Disinilah 

peranan perangkat desa untuk membantu masyarakat dalam mengurus 

PBB. Mengingat faktor – faktor di atas tersebut maka keterlibatan desa 

merupakan hal yang penting dalam membantu masyarakat, terutama yang 

tinggal di pedesaan, untuk mengurus PBB di Kantor Pelayanan Pajak. 

 



8 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Notaris/PPAT sebagai pihak yang berwenang secara hukum dalam 

mengurus pemindahan hak atas tanah melalui jual beli. 

2. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham dalam mengurus SPPT 

PBB  yang belum balik nama dengan benar. 

3. Prosedur yang benar dalam mengurus SPPT PBB yang belum balik nama 

setelah jual beli di hadapan Notaris/PPAT. 

 

D. Perumusan Masalah 

Penelitian ini membuat batasan perumusan masalah pada fokus : 

1. Bagaimana kewenangan Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan 

hak atas tanah melalui jual beli tanah yang terjadi di Desa Telukawur 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana prosedur yang benar dalam mengurus SPPT PBB yang 

belum balik nama setelah jual beli tanah dilakukan dihadapan 

Notaris/PPAT di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara? 

3. Bagaimana solusi pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama oleh 

pemilik baru?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi kewenangan 

Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan hak atas tanah melalui jual 

beli tanah yang terjadi di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara. 

2. Untuk memperoleh informasi mengenai prosedur yang benar dalam 

mengurus SPPT PBB yang belum balik nama setelah jual beli dilakukan 

dihadapan Notaris/PPAT. 

3. Untuk memperoleh solusi pengurusan SPPT PBB yang belum balik 

nama oleh pemilik baru. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mendeskripsikan mengenai tugas dan kewenangan Notaris/PPAT 

dalam mengurus pemindahan hak atas tanah melalui jual beli. 

b. Memperoleh informasi dalam mengurus SPPT PBB yang belum 

balik nama dengan benar. 

c. Memperoleh solusi pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama 

oleh pemilik baru. 

2. Kegunaan Praktis adalah menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan 

bagi kalangan praktisi dan akademisi mengenai tugas dan kewenangan 

Notaris/PPAT dan menelaah kasus SPPT PBB yang belum balik nama 
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padahal jual-beli tanah sudah sah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT di 

Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

3. Kegunaan bagi penulis adalah memperoleh informasi, wahana 

pengalaman mengenai kasus yang terjadi di Desa Telukawur 

Kecamatan Tahunan Kabupten Jepara yang meliputi informasi 

mengenai tugas dan kewenangan Notaris/PPAT dalam mengurus 

pemindahan hak atas tanah melalui jual beli dihadapan Notaris/PPAT, 

memperoleh informasi mengenai prosedur dalam mengurus SPPT PBB 

yang belum balik nama, serta memperoleh solusi pengurusan SPPT 

PBB yang belum balik nama oleh pemilik baru. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan berisi hal-hal apa saja yang terdapat di dalam 

skripsi. Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat 

terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini : 

1. Bagian awal skripsi berisi tentang judul skripsi, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

2. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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3. BAB II  Penelitian Kepustakaan atau  Kerangka Teoritik berisi 

tentang teori – teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian. 

4. BAB III Metode Penelitian berisi tentang dasar penelitian, metode 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan 

teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, metode analisis 

data, prosedur penelitian. 

5. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. 

6. BAB V Kesimpulan dan Saran berisi tentang simpulan dan saran. 

7. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA/KERANGKA TEORITIK 

 Kerangka teoritik adalah hal yang melandasi atau mendasari bagi 

penyusunan sebuah karya ilmiah agar lebih logis, ilmiah, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Soerjono Soekanto dalam “Pengantar Penelitian Hukum” 

memberikan 5 kegunaan kerangka teoritis sebagai berikut (2007 : 121) : 

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 
mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji 
kebenarannya; 

2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi 
fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan 
definisi-definisi; 

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang telah 
diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang 
diteliti; 

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang 
mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta 
tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada 
masa-masa mendatang; 

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-
kekurangan pada pengetahuan peneliti. 

 

 Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan teori sangat berguna untuk 

menjadi pisau analisis dalam melihat persoalan yang ada di dalam sebuah 

penulisan karya ilmiah. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa 

kerangka teoritik terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier, dan 

teori efektivitas hukum. (2007 : 62). 

 Teori-teori yang dipilih di dalam penelitian ini adalah teori-teori yang 

berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli, tugas dan 

kewenangan 
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Notaris/PPAT dalam jual beli tanah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan 

terkait, serta tinjauan mengenai SPPT PBB. 

A. Tinjauan mengenai Pemindahan Hak atas Tanah melalui Jual Beli 

menjadi Hak Milik 

1. Pemindahan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli Tanah 

Pemindahan hak atas tanah yang juga sering disebut dengan 

peralihan hak atas tanah adalah salah satu cara memperoleh hak atas 

tanah selain melalui permohonan, pembebasan atau pelepasan dan 

pencabutan hak atas tanah. 

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak 
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. (Florinus Sangsan, 
2007 : 57). 

Hal diatas sudah jelas menyebutkan bahwa PPAT adalah jabatan 

yang berwenang dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah yang sah 

secara hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT. Boedi Harsono dalam 

bukunya “ Hukum Agraria Indonesia” (2003:27) menjelaskan : 

Penguasaan atas tanah yang mengatur pemindahan hak 
tanah merupakan hubungan hukum yang konkrit, yang 
meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang sengaja 
dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah, salah satunya 
melalui jual beli. Sebelum berlakunya UUPA dikenal 
lembaga hukum jual beli tanah. Ada yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang 
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tertulis dan ada yang diatur oleh Hukum Adat yang tidak 
tertulis. 

Kesimpulannya adalah jual beli merupakan salah satu perbuatan 

hukum yang menjadi bukti penguasaan hak atas tanah. Penguasaan hak 

itu dapat merupakan hak milik, sebagai hak yang paling kuat karena 

dibuktikan dengan sertifikat dan adanya akta jual beli dari Notaris/PPAT. 

Menurut Pasal 1457 KUHPdt apa yang disebut jual beli adalah :“ 

Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan”. 

Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan 

apa pun pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun misalnya 

pembeli sudah membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik 

sudah diserahkan kepada pembeli. Hak atas tanah yang dijual baru 

berpindah kepada pembeli, jika penjual sudah menyerahkannya secara 

yuridis kepadanya, dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya (Pasal 

1459 KUHPdt). Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain, yaitu 

“penyerahan yuridis” (juridische levering), yang diatur dalam Pasal 616 

dan Pasal 620 KUHPdt. Menurut pasal-pasal tersebut penyerahan yuridis 

ini harus dilakukan dihadapan notaris/PPAT yang membuat aktanya, 

yang dapat bertindak sebagai saksi dalam jual beli dihadapan 

Notaris/PPAT adalah apabila tanah tersebut belum bersertifikat maka 

hanya Kepala Desa dan salah seorang anggota Pemerintah Desa 
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setempat, karena Kepala Desa dan perangkatnya–lah yang paling tahu 

tentang pemilik-pemilik tanah di wilayah desanya dan kejadian-kejadian 

yang berhubungan dengan tanah itu. 

Karena tanah belum bersertifikat, maka supaya tidak 
terjadi keraguan mengenai wewenang penjual, Kepala 
Desa dan perangkatnya itu harus hadir, yang dalam hal ini 
bukan hanya menjadi saksi tetapi juga menanggung bahwa 
penjual berwenang unutk menjual tanah yang 
bersangkutan. (Effendi Perangin, 1990 : 70). 

Apabila tanah tersebut sudah bersertifikat siapapun boleh menjadi 

saksi asal sudah “cakap hukum”, artinya sudah dewasa dan berakal sehat. 

Dalam hukum adat jual beli tanah bukan perbuatan hukum yang 

merupakan apa yang disebut perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam 

Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan 

pembayaran tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh 

pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak 

ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum 

penjual, karena justru apa yang disebut jual beli tanah itu adalah 

penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat 

yang sama telah membayar penuh kepada penjual harga yang telah 

disetujui bersama.  

Apabila jual beli tanah tidak dilakukan dihadapan notaris atau 

dibawah tangan, maka jual beli tersebut tetap sah apabila syarat-syarat 

yang bersifat materiil tentang jual beli itu terpenuhi. Jual beli dihadapan 

PPAT bukan syarat sahnya jual beli, tetapi hanya bertujuan untuk 



16 

 

memperoleh alat bukti yang kuat tentang sahnya jual beli tersebut. Dan 

apabila jual beli yang dilakukan dibawah tangan tersebut ingin 

didaftarakan ke Kantor Pertanahan maka tidak dapat didaftarakan karena 

aktanya tidak dibuat dihadapan PPAT, sebagai Kepala Kantor Pertanahan 

akta PPAT merupakan pegangan bagi pencatatan peralihan haknya. 

Prosedur pemindahan Hak Milik atas tanah karena jual beli, tukar-

menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur 

dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.  

2. Hak Milik 

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan 

satuan bidang yang memiliki batas tertentu. Diatas bidang tanah tersebut 

terdapat hak atas tanah baik yang dimiliki secara perorangan maupun 

badan hukum.  

Hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri 

dari Hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, hak sewa, hak 

membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak 

termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan melalui Undang-

Undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA yaitu Hak Gadai, Hak Usaha bagi Hasil, 
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Hak Menumpang, Hak Sewa tanah pertanian. Hak-hak tersebut 

diusahakan hapus dalam waktu yang singkat. 

Hak milik secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 

Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Pengertian Hak milik menurut 

Pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah.  

Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat 
berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila 
pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat 
dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat 
sebagai subjek Hak Milik.  

Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat 
dibandingkan dengan Hak atas tanah yang lain, tidak 
mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan 
dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. 

Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi 
wewenang kepada pemiliknya paling luas bila 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat 
menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak 
berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan 
tanahnya lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah 
yang lain.(Urip Santoso, 2007 : 90-91). 

 

Dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, seperti hak guna dan 

hak sewa, hak milik merupakan hak terkuat, karena seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa hak ini tidak mempunyai batas waktu 

tertentu dan mudah dipertahankan dengan sertifikat. Subjek Hak milik 

(subjek hak) menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah : 
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a. Perseorangan 

Hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) 

UUPA). 

b. Badan Hukum 

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) 

UUPA). 

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik 

menurut Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-

Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu 

bank-bank yang didirikan oleh negara (Bank Negara), koperasi pertanian, 

badan keagamaan, dan badan sosial. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, 
badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak 
Milik Adalah Bank Pemerintah, badan keagamaan, dan 
badan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. (Urip 
Santoso, 2007 : 93). 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut menjadi aturan yang 

lebih khusus sebagai dasar hukum pengelolaan hak milik bagi badan-

badan hukum seperti Bank Pemerintah, badan keagamaan, dan badan 

sosial lainnya yang kesemuanya ditunjuk oleh Pemerintah.  
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WNI yang mempunyai kewarganegaraan asing (dwi 
kewarganegaraan) tidak dapat memiliki tanah dengan 
status hak milik.  Dalam menggunakan Hak Milik atas 
tanah harus memperhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu 
dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus 
disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya 
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan 
kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan 
baik agar bertambah kesuburan dan mencegah 
kerusakannya. (Urip Santoso, 2007 : 91). 

 

Orang asing atau bukan warga negara Indonesia yang karena 

pewarisan tanpa wasiat atau karena pencampuran harta karena 

perkawinan memperolah hak milik atas tanah setelah belakunya UUPA, 

wajib melepaskan hak miliknya itu dalam jangka waktu satu tahun sejak 

diperolehnya Hak milik tersebut. Demikian juga untuk WNI yang 

mempunyai hak milik namun setelah berlakunya UUPA kehilangan 

kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka 

waktu satu tahun sejak hilangnya kewarganegaraannya itu. Akibat dari 

pelepasan hak milik tersebut adalah hak milik tersebut hapus demi 

hukum dan tanah yang dimilikinya jatuh kepada negara dengan ketentuan 

bahwa hak pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 

Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu : 

a. Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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Hak Milik atas tanah menurut hukum adat dapat terjadi 

dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi 

karena timbulnya lidah tanah (Aanslibbing). Adapun yang 

dimaksud dengan Pembukaan tanah dan lidah tanah adalah : 

Pembukaan tanah/pembukaan hutan biasanya 
dipimpin oleh Ketua Adat. Lidah tanah 
(Aanslibbing) adalah pertumbuhan tanah ditepi 
sungai, danau atau laut. Tanah yang demikian itu 
dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki 
tanah yang berbatasan, karena biasanya 
pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena 
usahanya. (Urip Santoso, 2007 : 94). 
 

Dibanding dengan proses terjadinya hak milik dengan jalan 

pembukaan tanah, aanslibbing (Lidah tanah) merupakan proses 

terjadinya hak milik yang memerlukan proses yang memakan 

waktu atau cukup lama. Kedua perolehan hal milik tersebut 

memang diakui secara adat, namun sampai saat ini belum ada 

peraturan  pemerintah yang mengaturnya secara khusus. 

 

b. Hak Milik atas tanah yang terjadi karena penetapan Pemerintah 

Hak Milik atas tanah yang terjadi karena adanya penetapan 

pemerintah berasal dari tanah negara. Adapun yang dimaksud 

dengan tanah negara adalah tanah yang belum dilekati atau dimiliki 

oleh individu atau perseorangan. Cara memperoleh melalui 

permohonan pemberian Hak Milik atas tanah oleh pemohon dengan 

memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh 
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BPN. Apabila terpenuhi maka BPN akan menerbitkan Surat 

Keputusan Pemberian Hak (SKPH), yang kemudian wajib 

didaftarkan oleh pemohon ke Kantor Pertanahan setempat untuk 

dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas 

tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya Hak Milik atas 

Tanah.  

c. Hak Milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-

Undang 

Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, 

semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak 

atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA, yaitu : Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak 

membuka tanah, Hak memungut hasil hutan. Inilah yang 

menjadikan adanya hak milik atas tanah karena ketentuan Undang-

Undang. 

Selain 3 cara originair diatas tersebut, Hak Milik atas tanah 

dapat juga terjadi secara Derivatif atau sengaja, yaitu dimana suatu 

subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang 

semula sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya Jual-beli, tukar-

menukar, hibah, pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan hukum 

atau peristiwa hukum tersebut, maka Hak Milik atas tanah yang 

sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang satu 

kepada subjek hukum yang lain. 
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Hak milik akan hapus oleh beberapa alasan (Pasal 27 UUPA) 

seperti karena tanah yang dimilikinya jatuh kepada negara, karena 

pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA, karena penyerahan 

dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan oleh 

pemiliknya, karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat 

(2), dan bisa juga karena tanahnya musnah. Orang atau badan 

hukum yang memiliki hak milik atas tanah, harus memiliki bukti 

hukum atas hak milik tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik.  

B. Tinjauan mengenai Pejabat Penyelenggara Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang 

tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor Pertanahan adalah unit kerja 

Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang 

melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum 

pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN di bantu oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, selanjutnya di sebut PPAT. 

 Dasar hukum dari PPAT meliputi : 

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tanggal 5 Maret 1998 ; 
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5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 

1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tanggal 11 

Maret 1996 ; 

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 

1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Camat Sebagai PPAT, Tanggal 16 Februari 1998 ; 

7. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1989 tentang Papan 

Nama,Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Tanggal 1 April 1989 ; 

8. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 

1997 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah,Tanggal 6 Februari 1997; 

9. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 594.4/3907/AGR SE Nomor 

105/P.J.7/1987 tentang Laporan Bulanan PPAT, Tanggal 4 Agustus 

1986; 

10. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 640-1261 tentang Kewajiban 

Membuat Laporan Bulanan PPAT, Tanggal 10 April 1989; 

11. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 640-1262 tentang Masalah 

Kewajiban Serah Terima Protokol PPAT, Tanggal 10 April 1989; 

Pengertian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

adalah : “ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
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Susun”. PPAT dapat terbagi menjadi PPAT Sementara dan PPAT Khusus. 

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya 

untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang 

belum cukup terdapat PPAT, contoh Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT 

Sementara. Sedangkan PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan 

Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT 

dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan 

program atau tugas Pemerintah tertentu, contoh Kepala Kantor Pertanahan 

yang melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat 

berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar 

Negeri sebagai PPAT Khusus. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

menjelaskan bahwa tugas pokok dari PPAT adalah 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 di jadikan dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum 

itu. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa : 

1. Jual beli; 
2. Tukar menukar; 
3. Hibah; 
4. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng); 
5. Pembagian hak bersama; 
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
7. Pemberian Hak Tanggungan; 
8. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.(Pasal 2 ayat (2) 

PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT). 
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Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Akta yang 

dibuat oleh PPAT tersebut menjadi sumber yang sah bagi perubahan data 

yuridis pada kantor pertanahan dan juga kantor perpajakan melalui laporan 

bulanan. 

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 5 ayat (1) PP 

Nomor 37 Tahun 1998) dan dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, 

Konsultan atau Penasehat Hukum.  

PPAT termasuk dalam Pejabat Tata Usaha Negara, karena 
tugasnya dibidang penyelenggaraan pendaftaran tanah yang 
merupakan kegiatan dibidang eksekutif atau Tata Usaha 
Negara. Yang merupakan Keputusan PPAT sebagai Pejabat 
Tata Usaha Negara adalah keputusan menolak atau 
mengabulkan permohonan pihak–pihak yang datang 
kepadanya untuk dibuatkan akta mengenai perbuatan hukum 
yang mereka akan lakukan dihadapannya. Memberi keputusan 
menolak atau mengabulkan permohonan tersebut merupakan 
kewajiban PPAT. Dalam hal syaratnya dipenuhi wajib ia 
mengabulkan permohonannya. Sebaliknya dalam hal ada 
syarat yang tidak dipenuhi ia wajib menolaknya (Boedi 
Harsono, 2003 : 488) . 

PPAT bukan pembantu dalam arti bawahan Kepala Kantor Pertanahan. 

Tugas PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan adalah dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang dalam Pasal 6 ayat (1) PP 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di tugaskan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya mendaftar Hak 

Tanggungan dan memelihara data yuridis yang sudah terkumpul dan sudah 

disajikan dikantor PPAT yang bersangkutan, yang disebabkan karena 



26 

 

pembebanan dan pemindahan hak diluar lelang, kecuali dalam hal yang 

khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 

Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan mutlak memerlukan data yang harus 

disajikan dalam bentuk akta yang hanya boleh dibuat seorang PPAT.  

Dalam memutus akan membuat atau menolak membuat akta 
mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan dihadapanya, 
PPAT mempunyai kedudukan yang mandiri, bukan sebagai 
pembantu pejabat lain. Kepala Kantor Pertanahan, bahkan 
siapapun, tidak berwenang memberikan perintah kepadanya 
atau melarangnya membuat akta. Seorang PPAT bukan hanya 
berhak, ia bahkan wajib menolaknya apabila hal itu akan 
berakibat melanggar ketentuan yang berlaku. (Boedi Harsono, 
2003: 487-488). 

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan 

Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT sebagai berikut : 

1. Berkewarganegaraan Indonesia; 
2. Berusia sekurang – kurangnya 30 tahun; 
3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang 

dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; 
4. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; 

5. Sehat jasmani dan rohani; 
6. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program 

pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga 
pendidikan tinggi; 

7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara 
Agraria/Badan Pertanahan Nasional. 

 

Dalam pelaksanaan jabatannya sebagai PPAT, seorang PPAT membuat 

akta-akta otentik mengenai suatu perbuatan hukum yang dihadapkan 

kepadanya, dengan bentuk akta yang ditetapkan oleh Menteri. Akta PPAT 

dibuat dalam bentuk asli 2 (dua) lembar, lembar pertama sebanyak 1 rangkap 
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disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan lembar kedua sebanyak 1 

rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, 

atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak 

Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat diberikan salinannya. 

 

C. Tinjauan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1. Dasar Hukum Pelaksanaan dan Pengertian PBB 

Dasar hukum dari pelaksanaan PBB adalah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan peraturan-peraturan 

pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000, KMK 

Nomor 201/KMK.04/2000, dan KEP-251/PJ.6/2000. 

Pengertian dari PBB adalah Pajak kebendaan atas bumi dan/atau 

bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi atau 

badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat 

atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PBB yang dimaksud 

objek pajak ada 2 yaitu bumi dan bangunan. Pengertian bumi menurut 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PBB adalah permukaan bumi yang 
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meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan 

tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud bangunan 

menurut Pasal 1 angka 2 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam 

pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu 

kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-

lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, 

jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, 

dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan 

gas, pipa dan minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.  

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, 

disebutkan beberapa faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak. 

Untuk bumi/tanah klasifikasinya yaitu berdasarkan letak, peruntukkan, 

pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan untuk 

bangunan yaitu bahan bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. 

Ada beberapa jenis objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB, yaitu 

(Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan) :  

a. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk 
melayani kepentingan umum dibidang ibadah, 
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 
nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan; 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 
atau yang sejenis dengan itu; 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum 
dibebani suatu hak; 
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d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi 
internasional yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan; 

 

Selain objek-objek pajak yang diperkecualikan diatas, yang hanya 

digunakan untuk kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, 

maka pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diberlakukan 

sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 

jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan, pada pokoknya disebutkan bahwa yang termasuk subyek 

pajak adalah orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

yang berbunyi : “yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan 

yang nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /atau memperoleh 

manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 

manfaat atas bangunan.“ 

Subjek pajak berarti pihak yang berkewajiban membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan dalam hal ini disebut Wajib Pajak (WP). Subjek 

pajak ditetapkan oleh Dirjen Pajak, bagi objek pajak yang belum jelas 

Wajib Pajaknya. 
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a. Hak Wajib Pajak 

1) Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, paling lambat 

bulan Juni atau satu bulan setelah menyerahkan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); 

2) Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan ketetapan PBB; 

3) Mengajukan keberatan dan pengurangan; 

4) Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB 

dari Bank/Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT 

atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut 

PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. 

b. Kewajiban Wajib Pajak 

1) Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan 

mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas 

Pendapatan Daerah/Kantor Penyuluhan Pajak untuk 

diteruskan ke atau Kantor Pelayanan PBB yang 

menerbitkan SPPT; 

2) Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan. 

c. Cara mendapatkan SPPT 

1) Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa/di 

tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang 

ditunjuk; 
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2) Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui 

kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat 

Kelurahan/Desa. 

d. Tata Cara Pembayaran PBB. 

1) Pembayaran dapat dilakukan melalui : 

a) bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada 

SPPT atau; 

b) petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk 

resmi. 

c) khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

Pembayaran PBB dapat dilakukan pembayaran secara 

on-line di Bank-bank yang telah ditunjuk. 

2)  Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak 

diperkenankan mencicil). 

 

D. Dasar Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sebelum 

Memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

1. Ketentuan Dasar Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) 

Ketentuan dasar penyampaian SPOP terdapat dalam Bab VII, Pasal 

9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang 

menyebutkan dalam rangka pendataan Wajib Pajak akan diberikan SPOP 
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untuk diisi dan dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi objek pajak. SPOP dapat diperoleh Wajib 

Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten/Kota, diantar oleh 

perangkat desa, dan tidak jarang pula SPOP dikirim ke alamat subjek 

pajaknya, untuk diisi dengan jelas,benar,dan lengkap, sejujur-jujurnya 

agar tidak timbul masalah dikemudian hari. SPOP harus dikirimkan 

kembali dalam jangka waktu 30 hari. Apabila waktu itu diabaikan maka 

konsekuensinya subjek pajak akan menerima Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). Apabila SPOP diterima sebelum jangka waktu 30 hari maka 

Wajib Pajak akan mendapat SPPT. Hendaknya Wajib Pajak 

mengembalikan SPOP tepat waktu dan secepatnya disertai pengisiannya 

yang benar dan tidak ada objek pajak yang disembunyikan. 

SPOP hanya diberikan berdasarkan beberapa hal 

(Kartasapoetra,dkk,1989:52) : 

a. Objek pajaknya belum terdaftar; 
b. Objek pajaknya telah terdaftar tetapi belum lengkap; 
c. Nilai jual objek pajaknya berubah sehubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi; 
d. Objek pajaknya mendapat tambahan atau 

dimutasikan, sesuai dengan laporan dari instansi yang 
berkaitan langsung dengan objek pajaknya. 

Adanya SPOP pada subjek/wajib pajak diatas terbatas hanya 

sampai 30 hari, terhitung mulai tanggal diterimanya, harus segera 

dikembalikan dalam keadaan terisi data agar dapat dikeluarkan SPPT-

nya. Sedangkan sifat dan fungsi dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) dapat dijabarkan sebagai berikut (Kartasapoetra,dkk,1989:55): 
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Mengenai sifat dan fungsi SPOP adalah sifatnya 
sederhana dan serbaguna. Sedangkan fungsi SPOP yaitu 
sebagai pendataan dan pengawasan, dimana pendataan 
yang dilakukan harus jelas, benar, dan lengkap sebagai 
pertimbangan dalam memberikan SPPT atau Surat 
Ketetapan Pajak (SKP). 

 

Sederhana berarti mudah dipahami oleh wajib pajak dalam 

mengisi SPOP, dan serbaguna berarti ditujukan untuk semua peruntukan 

objek  pajak. Pendataan yang dilakukan harus jelas, benar, dan lengkap 

sebagai pertimbangan dalam memberikan SPPT atau Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). Adapun isi dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

adalah sebagai berikut : (Lihat Lampiran 12) 

a. Kops dan logo instansi Departemen Keuangan Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak; 

b. Nomor formulir; 

c. Tulisan “Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)”; 

d. Tulisan “Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan”; 

e. Jenis transaksi (diisi oleh petugas); 

f. Nomor Objek Pajak (NOP) dan NOP bersama (diisi oleh 

petugas); 

g. Informasi tambahan untuk data baru (NOP asal dan 

Nomor SPPT lama (diisi oleh petugas); 

h. Data letak objek pajak (Nama jalan, Blok/Kav/Nomor, 

kelurahan/Desa, Rw/Rt); 
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i. Data subjek pajak (Status, pekerjaan, nama subjek pajak, 

NPWP, Nama jalan, Blok/Kav/Nomor, kelurahan/Desa, 

Rw/Rt, Kabupaten/Kota-kode pos, Nomor KTP); 

j. Data tanah (Luas tanah, zona nilai tanah diiisi oleh 

Petugas, jenis tanah); 

k. Data bangunan (jumlah bangunan): 

l. Pernyataan subjek pajak (Nama subjek pajak/kuasanya, 

tanggal, dan tanda tangan): 

m. Identitas pendata/pejabat yang berwenang (diisi oleh 

petugas). 

 
2. Pelaksanaan Penyampaian SPOP berdasarkan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Subjek pajak atau Wajib Pajak yang belum terdaftar pertama-tama 

wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP secara benar, 

jelas, lengkap,dan ditanda tangani dengan mencantumkan nama jelas 

maupun identitas diri. SPOP tersebut disampaikan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak yang terletak objek pajaknya dalam jangka waktu 30 

hari. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tidak wajib 

mendaftarkan objek pajaknya kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan 

menerima SPOP akibat mutasi objek, perubahan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) dan data objek pajak belum lengkap. Maka dari itu Wajib Pajak 

kembali harus mengisi SPOP dengan lebih benar. 
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Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak itu sangat penting 
karena data objek pajak yang tercantum didalamnya 
digunakan untuk penentuan besarnya jumlah pajak yang 
terhutang untuk tahun takwim yang sedang berjalan, agar 
supaya Negara dan Wajib Pajak sendiri tidak dirugikan, 
maka harus diisi dengan benar. Tak ada yang sulit dalam 
pengisiannya, hanya kejujuran yang diperlukan 
(Kartasapoetra,dkk,1989:55) 

 

Pengisian SPOP dengan jelas dan benar, dan sesuai dengan 

keadaan yang ada (jujur) merupakan faktor penentu data-data yang ada di 

SPPT PBB juga terdata dengan baik. Apabila data dan keterangan yang 

ada di SPOP dan SPPT PBB sudah sesuai, maka dengan ini baik Negara 

maupun Wajib Pajak tidak akan mudah terkena masalah. 

E. Tinjauan Mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

1. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

(KP.PBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) 

tahun pajak. Dasar hukum mengenai penggunaan formulir SPPT PBB 

terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2007. 

Sedangkan mengenai bentuk dan isi formulir SPPT PBB terdapat di 

dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-34/PJ/2008. Adapun bentuk 

dan isi formulir SPPT PBB berdasarkan Pasal 1 ayat (2 dan (3) adalah 

sebagai berikut : (Lihat Lampiran 14) 

a. SPPT PBB menggunakan formulir kertas; 
b. Informasi yang terdapat di SPPT PBB adalah : 
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1) Halaman depan 
a) Nomor seri formulir; 
b) Nama kantor wilayah DJP dan kantor pelayanan 

pajak; 
c) Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan 

merupakan bukti kepemilikan hak”; 
d) Kode akun; 
e) Tahun pajak dan jenis sektor PBB; 
f) Nomor Objek Pajak (NOP); 
g) Letak Objek Pajak; 
h) Nama dan alamat Wajib Pajak; 
i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
j) Luas bumi dan/atau bangunan; 
k) Kelas bumi dan/atau bangunan; 
l) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi 

dan/atau bangunan; 
m) Total NJOP bumi dan/atau bangunan; 
n) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; 
o) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP); 
p) NJOP untuk penghitungan PBB; 
q) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); 
r) PBB yang terhutang; 
s) PBB yang harus dibayar; 
t) Tanggal jatuh tempo; 
u) Tempat pembayaran. 

2) Halaman belakang 
a) Nama petugas penyampai SPPT; 
b) Tanggal penyampaian; 
c) Tanda tangan petugas; 
d) Informasi lainnya. 

 

2. Prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

SPPT ini diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek 

Pajak (SPOP) yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak. 

Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang bertindak atas 

wewenang Direktur Jenderal Pajak. Selain itu dapat pula diterbitkan 

dengan berdasarkan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak yang 
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dimaksud. Penerbitan SPPT demikian dimaksudkan untuk membantu 

subjek/wajib pajak. SPOP dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak 

daerah Kabupaten/Kota masing-masing, atau melalui perantara 

perangkat masing-masing desa atau kelurahan.  Tidak jarang pula SPOP 

dikirimkan ke rumah/alamat subjek pajaknya untuk diisi dengan jelas, 

benar, lengkap, dan ditandatangani.  

Yang dimaksud ‘jelas’ adalah penulisan data yang diminta dalam 

SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bakal menimbulkan salah 

tafsir yang dapat merugikan Negara maupun Wajib Pajak sendiri. 

Sedangkan yang dimaksud ‘benar’ adalah data yang dilaporkan harus 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau 

bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan 

kolom-kolom atau pertanyaan yang ada pada SPOP tersebut.  

Penerbitan ketetapan SPOP diatur dalam Pasal 10 Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang mengharuskan Wajib Pajak 

mengirimkan kembali SPOP dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari 

setelah tanggal penerimaannya ke Kantor Ditjen Pajak (yang wilayah 

kerjanya meliputi letak objek pajak) darimana SPOP diterima atau 

dikirimkan. Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 

hari maka konsekuensinya subjek pajak akan menerima teguran secara 

tertulis dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) bukan Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang (SPPT). 
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SPPT yang diterbitkan tidak boleh ada coretan atau bekas hapusan 

tipe-ex dan sebagainya, sekalipun coretan/hapusan tadi diparaf atau 

ditanda tangani. Ada beberapa keuntungan bagi subjek/wajib pajak 

dengan diterimanya SPPT yaitu (Kartasapoetra,dkk,1989:39) : 

a. Apabila dalam SPPT terdapat kekeliruan 
penghitungan besarnya pajak yang terhutang atau 
tidak sesuai dengan perhitungan jumlah pajak 
terhutang yang semestinya sehingga Wajib Pajak 
merasa dirugikan, maka Wajib Pajak yang 
bersangkutan dapat mengajukan keberatan. Dengan 
demikian perbaikan-perbaikan yang wajar dapat 
dilakukan oleh penerbit SPPT; 

b. Dengan diterimanya SPPT Wajib Pajak tidak akan 
menerima sanksi administrasi sebagaimana dikenakan 
terhadap Wajib Pajak yang menerima SKP. Jadi tidak 
ada beban tambahan lainnya yang memperbesar 
jumlah pajak terhutang. 

 

Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak harus diperhatikan dengan 

baik, yakni sebelum 30 hari, agar wajib pajak menerima SPPT, bukan 

SKP. Karena apabila wajib pajak mentaati ketentuan-ketentuan yang 

berlaku tidak akan mendapat masalah dikemudian hari. Batas waktu 

penerbitan SPPT terdapat didalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-

48/PJ/2008 tentang batas waktu Penerbitan SPPT, Surat Ketetapan Pajak 

PBB, Surat Tagihan Pajak PBB, serta daluwarsa penagihan PBB. 

Berdasarkan SE-48/PJ/2008 tersebut di atas,ditegaskan bahwa: 

a. Batas waktu penerbitan ketetapan PBB (Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak PBB): 
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1) Mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang 
KUP Tahun 2007, untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak-
Tahun Pajak berikutnya, ketetapan PBB diterbitkan paling lama 
5(lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak; 

2) Mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang 
KUP Tahun 2000 dan Pasal H angka 2 Undang-Undang KUP 
Tahun 2007: 

a) Untuk Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak 2007, 
ketetapan PBB diterbitkan paling lama pada akhir Tahun 
Pajak 2013; 

b) Untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2002, 
ketetapan PBB diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
sejak berakhirnya Tahun Pajak; 

3) Mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang 
KUP Tahun1994 dan Pasal 47A Undang-Undang KUP Tahun 
2000, untuk Tahun Pajak 1995 sampai dengan Tahun Pajak 
2000, ketetapan PBB diterbitkan paling lama10 (sepuluh) tahun 
sejak berakhirnya Tahun Pajak; 

b. Walaupun batas waktu penerbitan ketetapan PBB sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a telah lewat, surat ketetapan PBB tetap dapat 
diterbitkan apabila Wajib Pajak setetah batas waktu tersebut 
dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang PBB atau tindak 
pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara bedasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

c. Daluwarsa penagihan PBB: 
1)  Mengacu pada ketantuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 

KUP  Tahun 2007. untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak-
Tahun Pajak berikutnya, hak untuk melakukan penagihan PBB, 
termasuk denda administrasi dan biaya penagihan PBB, daluarsa 
setelah melampaui waktu 5 (Iima) tahun terhitung sejak 
penerbitan STP PBB dan tertangguh apabila memenuhi 
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang KUP Tahun 2007; 

2) Mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 
KUP Tahun 2000 dan Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP 
Tahun 2007, untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun 
Pajak 2007, hak untuk melakukan penagihan PBB, termasuk 
denda administrasi dan biaya penagihan PBB, daluwarsa setelah 
melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 
berakhirnya Tahun Pajak dan tertangguh apabila memenuhi 
ketentuan Pasai 22 ayat (2) Undang-Undang KUP Tahun 2000; 

3) Mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 
KUP Tahun 1994 dan Pasal 47A Undang-Undang KUP Tahun 



40 

 

2000, untuk Tahun Pajak 1995 sampai dengan Tahun Pajak 
2000, hak untuk melakukan penagihan PBB. termasuk denda 
administrasi dan biaya penagihan PBB, daluwarsa setelah 
melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 
berakhirnya Tahun Pajak dan tertangguh apabila memenuhi 
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang KUP Tahun 1994. 

 
Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, sebaiknya pada saat 

menerima SPPT PBB, wajib pajak harus membiasakan diri untuk 

meneliti kebenaran/keabsahan SPPT PBB yang diterimanya. Hal-hal 

yang perlu diteliti : 

a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Letak objek pajak; 
c. Luas objek pajak (Bumi dan Bangunan); 
d. Jumlah pajak terhutang; 
e. Tempat pembayaran; 
f. Tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo; 
g. Wajib Pajak tidak boleh lupa mengisi tanda terima SPPT, 

tanggal, bulan, dan tahun berapa diterimanya SPPT 
tersebut dan ditanda tangani serta nama jelas; 

h. SPPT harus dilunasi dalam waktu 6 bulan sejak  
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (Tony Marsyahrul, 
2005: 151). 
 

Pengisian tanda terima sangat penting karena saat menentukan 

tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo, serta diperlukan oleh Wajib Pajak 

pada waktu akan mengajukan keberatan atau pengurangan; 
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F. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penjelasan : 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia 

merupakan aturan tertinggi yang menjadi pedoman dalam membentuk 

peraturan perundang-undangan, dimana aturan-aturan dibawahnya harus 

mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya Undang-Undang 

Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Dasar hukum formal pemindahan hak atas 

tanah melalui jual beli terdapat dalam UUPA dan KUHPdt, serta terdapat juga 

hukum adat. Jual beli tanah menurut UUPA dan KUHPdt adalah sah apabila 

dilakukan dihadapan Notaris/PPAT dengan menggunakan akta otentik jual 

UUD 1945 

UUPA,KUHPdt,Adat 

Jual Beli Tanah

Di Notaris/PPAT 

(UUPA,KUHPdt) 
Akta Otentik 

Di bawah tangan 

(adat) 

Sertifikat 

BPN/Kanwil 

Pertanahan 

SPPT 

PBB

Pemilik Baru
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beli. Jual beli tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT akan diurus oleh 

Notaris/PPAT yang bersangkutan sampai pada ke BPN atau Kantor Wilayah 

Pertanahan, seperti proses balik nama sertifikat hak atas tanah. Sertifikat 

merupakan alat bukti kepemilikan yang paling kuat.  

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi 

subjek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai/memperoleh manfaat/memiliki/menguasai hak atas bumi dan 

bangunan. Subyek pajak memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan dalam hal ini disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak PBB 

akan memperoleh SPPT sebagai kewajibannya membayar pajak. Namun 

masih banyak masyarakat yang kurang paham dalam mengurus administrasi 

pajak sendiri, sehingga terdapat SPPT yang belum di balik nama atau masih 

atas nama pemilik sebelumnya (lama). Inilah yang menjadi dasar pemikiran 

apakah SPPT dapat menjadi wewenang Notaris/PPAT untuk mengurusnya 

setelah jual beli, atau prinsipalnya sebagai pihak pembeli yang harus 

mengurusnya sendiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif yang 

pada dasarnya berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan objek 

sesuai apa adanya.  

Umumnya penelitian deskriptif ini tujuan utamanya adalah 
menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 
objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 2007:10). 
 

Maksud utama atau tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam 

memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori 

baru dengan penyajian fakta yang sistematis dan terarah. Menurut Burhan 

Ashshofa S.H dalam bukunya “Metode Penelitian Hukum”  menjelaskan 

sebagai berikut : 

pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang 
memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum 
yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada 
dalam dikehidupan manusia, atau pola – pola yang 
dianalisis gejala – gejala sosial budaya dengan 
menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang 
bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola–
pola yang berlaku, seperti melalui pengamatan atau 
observasi, studi kasus, dan pedoman wawancara (Burhan 
Ashshofa, 1996: 20-21). 
 

 



44 

 

Dapat disimpulkan disini adalah penelitian dengan pendekatan 

kualitatif dalam teknik pengumpulan datanya dapat melalui pengamatan 

atau observasi, studi kasus, dan pedoman wawancara untuk memperoleh 

gambaran mengenai keadaan di masyarakat terhadap masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

Penelitian yang diangkat oleh Peneliti merupakan kasus riil yang 

terjadi di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, 

sehingga penelitian ini bersumber dari suatu studi kasus. 

 

B. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitan dengan pendekatan sosiologis (Sociological approach) atau 

penelitian empiris yang mencoba menggambarkan fakta-fakta yang ada di 

masyarakat. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan 

atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkan 

lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Telukawur Kecamatan 

Tahunan Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama (KPP) Kudus. 
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Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan 

data Wajib Pajak yang belum balik nama SPPT PBB di Desa Telukawur 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti melakukan wawancara dengan perangkat Desa Telukawur 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk menanyakan mengenai 

SPPT PBB yang belum balik nama. Data awal yang diperoleh adalah 

sebanyak 3 (tiga) orang Wajib Pajak yang belum melakukan balik 

nama SPPT PBB. 

2. Peneliti kemudian melakukan penelitian lapangan, khususnya di Desa 

Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan dibantu 

beberapa perangkat desa untuk mendata berapa banyak Wajib Pajak 

yang belum melakukan balik nama SPPT PBB. Data yang diperoleh 

adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang. Data akhir (final) adalah 

sebanyak 16 (enam belas) orang. 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi kewenangan 

Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan hak atas tanah melalui 

jual beli tanah yang terjadi di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara. 
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2. Untuk memperoleh informasi mengenai prosedur yang benar dalam 

mengurus SPPT PBB yang belum balik nama setelah jual beli 

dilakukan dihadapan Notaris/PPAT. 

3. Untuk memperoleh solusi pengurusan SPPT PBB yang belum balik 

nama oleh pemilik baru. 

 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum, data yang diperoleh dibedakan menjadi 2 

yakni (Soerjono Soekanto, 2007:12, 51-52) : 

1. Data Primer atau Data Dasar 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau 

masyarakat, atau dapat disebut dengan data empiris. Data primer 

dalam penelitian ini terbagi menjadi responden dan informan kunci 

(informant key). Responden adalah semua orang atau pihak yang 

dapat memberikan informasi, sedangkan informan kunci adalah 

orang yang dapat mengecek kebenaran yang diberikan responden, 

atau memberikan penjelasan yang lebih detail dan konkrit, serta 

dapat mendeskripsikan masalah yang akan ditanyakan. Orang yang 

menjadi responden tidak dapat lagi menjadi informan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi responden adalah : 
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Tabel 01. Daftar Nama Responden yang belum melakukan balik nama SPPT 

PBB di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

No. Nama Wajib 
Pajak 

Letak Objek Pajak No. 
Sertifikat 

Tanah 

Nama dan Nomor di 
SPPT PBB 

1. Abdillah F GG. RT004 
RT.004/RW.01 

Telukawur,Tahunan,Jepara 

Hak Milik 
Nomor 636 

Sarwi, 
33.20.061.015.0050-

272.0 
2. H.Achmad 

Yahya 
Jl. Teluk Indah 

RT.003/RW.01 Telukawur, 
Tahunan Jepara. 

Hak Milik 
Nomor 
1004 

Umi, 
33.20.061.015.005-

0410.0 
3. H. Achmad 

Isyhar 
Jl. Teluk Indah 

RT.003/RW.01 Telukawur, 
Tahunan Jepara. 

Hak Milik 
Nomor 886 

Nur Salim, 
33.20.061.015.005-

0426.0 
4. Irma Tri 

Hastuty 
Jl. Raya UNDIP 

RT.005/RW.01 Telukawur, 
Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

6 

Handoyo, 
33.20.061.015.004-

0029.0 
5. M. Nibar Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 Telukawur, 
Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

379 

Naimatul Fu’adah, 
33.20.061.015.003-

0243.0 
6. Hj. Maesaroh Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 Telukawur, 
Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

996 

Ahmad Nasuka,H, 
33.20.061.015.003-

0204.0 
7. Hj. Maesaroh Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 Telukawur, 
Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

314 

Ahmad Nasuka,H, 
33.20.061.015.003-

0366.0 
8. Sodikin GG. Layur III 

RT.001/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1158 

Tambah, 
33.20.061.015.003-

0058.0 
9. Tamamil 

Fuadi 
Jl. Raya UNDIP 
RT.005/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 818 

Safardi, 
33.20.061.015.004-

0006.0 
10. Rustinah GG. RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1053 

Nur Baidi, 
33.20.061.015.003-

0293.0 
11. Siti 

Mufatikhatun 
KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1077 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
12. Zawidah KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1074 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
13. Siti Nur 

Khadiroh 
KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1076 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
14. M. Zamrudin KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1075 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
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15. Cahyo Susilo GG. RT.004 
RT.004/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

52 

Tamar, 
33.20.061.015.005-

0245.0 
16. Triyana 

Erawati 
GG. RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

257 

Zawawi, 
33.20.061.015.003-

0275.0 
(Sumber : Penelitian Lapangan di Desa Telukawur, 20-22 April 2009) 

Sedangkan yang menjadi informan kunci di dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Kepala Bagian Ekstensifikasi Pajak Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Kudus, Bapak Rahmad Siswoyo,S.Sos.,M.Si; 

b. Bapak H. Abdul Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 

Jepara; 

c. Bapak H. Zainur Rohman, S.H, Notaris/PPAT di Jepara; 

d. Ibu Christanty Dwie Hartatie, BSc., S.H, Notaris/PPAT di 

Jepara; 

e. Sekretaris/Carik Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 

Kebupaten Jepara, Bapak Asrofi; 

f. Perangkat Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara. 

2. Data Sekunder 

Data yang mencakup peraturan perundang-undangan, 

dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang 

berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.  Data sekunder dari 

sudut mengikatnya dapat digolongkan menjadi : 
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a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan 

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan 

hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960; 

2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran tanah; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan PPAT; 

b. Bahan hukum sekunder, seperti Rancangan Undang – Undang, 

hasil penelitian, dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tertier, seperti kamus, ensiklopedia. 

Dari sudut tipe – tipenya maka data sekunder dapat dibedakan 

menjadi sebagai berikut : 

a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain 

mencakup : 

1) Dokumen Pribadi, seperti surat – surat dan buku harian. 

2) Data Pribadi yang tersimpan dilembaga dimana yang 

bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja. 

b. Data sekunder yang bersifat publik 

1) Data Arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan ilmiah, oleh para ilmuan; 
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2) Data Resmi pada instansi – instansi pemerintah, yang 

kadang – kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh 

karena mungkin bersifat rahasia. 

 

F. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Kasus (case study) 

Studi kasus merupakan salah satu metode yang digunakan 

dalam pendekatan penelitian kualitatif selain melalui metode 

pengamatan dan wawancara. Adapun pengertian metode studi kasus 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian 
yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam 
informasi yang disampaikannya tampak hidup 
sebagaimana adanya dan pelaku–pelaku mendapat 
tempat untuk memainkan perannya. Studi kasus 
bersifat grounded atau berpijak betul–betul sesuai 
kenyataan yang ada atau kejadian yang sebanarnya. 
Serta bercorak holistik, artinya berdiri sendiri saling 
berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan. 
(Burhan Ashshofa,  1996 : 21). 
 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bersumber 

dari studi kasus atau dari kenyataan yang benar-benar terjadi di 

lapangan (masyarakat), khususnya di Desa Telukawur Kecamatan 

Tahunan Kabupaten Jepara.  
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Setelah mempelajari kasus (case study), peneliti melakukan 

penelitian lapangan. Adapun tempat penelitian lapangan sama 

dengan lokasi penelitian. Penelitian lapangan merupakan kegiatan 

yang mencoba mendeskripsikan masalah yang terjadi di lapangan 

yang berhubungan dengan materi penulisan. 

Tahapan – tahapan penelitian lapangan : 

a. Pada tanggal 24 Februari 2009 bertemu dengan Bapak Asrofi 

untuk memberikan surat izin dan sekaligus menanyakan masalah 

SPPT PBB yang belum balik nama yang ada di Desa Telukawur 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara; 

b. Pada tanggal 26 Februari 2009 bertemu dengan Bapak Asrofi 

untuk menanyakan mengenai : 

1) Prosedur dan pelaksanaan pembayaran PBB di Desa 

Telukawur; 

2) Peran penting Pemerintah Desa bagi warga desa dalam 

mengurus administrasi pajak; 

3) Prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama dan 

arti penting balik nama SPPT PBB; 

4) Kondisi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa 

Telukawur; 

5) Solusi bagi pemilik baru yang ingin melakukan balik nama 

SPPT PBB.  
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c. Pada tanggal 27 Februari bertemu dengan Bapak Rachmad 

Siswoyo, S.Sos,M.si untuk menanyakan mengenai : 

1) Kewenangan KPP Kudus dalam menyelenggarakan 

pelayanan PBB; 

2) Prosedur dan syarat mengurus balik nama SPPT PBB di KPP 

Kudus; 

3) Faktor-faktor penyebab SPPT PBB yang belum balik nama; 

4) Solusi bagi pemilik baru yang akan melakukan balik nama 

SPPT PBB. 

d. Pada tanggal Pada tanggal 16 Maret 2009 bertemu dengan Bapak 

H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, dan pada tanggal 30 Maret 

2009 bertemu dengan Ibu Christanty Dwie Hartatie, B.Sc, S.H 

untuk menanyakan mengenai : 

1) Kewenangan Notaris/PPAT dalam jual beli tanah; 

2) Laporan Bulanan sebagai kewajiban Notaris/PPAT; 

3) Pengurusan balik nama SPPT PBB melalui Notaris/PPAT; 

4) Keterkaitan antara Notaris/PPAT dengan Kantor Pajak; 

5) Solusi bagi pemilik baru yang ingin melakukan balik nama 

SPPT PBB. 

e. Pada tanggal 30 Maret 2009 bertemu dengan Bapak Zainur 

Rohman, S.H untuk menanyakan mengenai pengurusan SPPT 

PBB yang belum balik nama melalui Notaris/PPAT. 
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f. Pada tanggal 30 Maret 2009 bertemu dengan Bapak Asrofi untuk 

menanyakan mengenai jumlah Wajib Pajak PBB yang ada di 

Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara; 

g. Pada tanggal 20 April 2009 bertemu dengan Bapak Asrofi dan 

Bapak Suratna untuk menanyakan mengenai tugas masing-

masing perangkat desa dan perangkat yang menyampaikan SPPT 

PBB ke warga di Desa Telukawur; 

h. Pada tanggal 20-22 April 2009 bertemu dengan Perangkat Desa 

untuk bersama-sama  mendata Wajib Pajak PBB yang belum 

balik nama SPPT PBB di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara. 

Tabel 01. Daftar Nama Responden yang belum melakukan balik nama SPPT 

PBB di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

No. Nama Wajib 
Pajak 

Letak Objek Pajak No. 
Sertifikat 

Tanah 

Nama dan Nomor di 
SPPT PBB 

1. Abdillah F GG. RT004 
RT.004/RW.01 

Telukawur,Tahunan,Jepara 

Hak Milik 
Nomor 636 

Sarwi, 
33.20.061.015.0050-

272.0 
2. H.Achmad 

Yahya 
Jl. Teluk Indah 
RT.003/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara. 

Hak Milik 
Nomor 
1004 

Umi, 
33.20.061.015.005-

0410.0 
3. H. Achmad 

Isyhar 
Jl. Teluk Indah 
RT.003/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara. 

Hak Milik 
Nomor 886 

Nur Salim, 
33.20.061.015.005-

0426.0 
4. Irma Tri 

Hastuty 
Jl. Raya UNDIP 
RT.005/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

6 

Handoyo, 
33.20.061.015.004-

0029.0 
5. M. Nibar Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

379 

Naimatul Fu’adah, 
33.20.061.015.003-

0243.0 
6. Hj. Maesaroh Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

996 

Ahmad Nasuka,H, 
33.20.061.015.003-

0204.0 
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7. Hj. Maesaroh Jl. Raya UNDIP 
RT.002/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

314 

Ahmad Nasuka,H, 
33.20.061.015.003-

0366.0 
8. Sodikin GG. Layur III 

RT.001/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1158 

Tambah, 
33.20.061.015.003-

0058.0 
9. Tamamil 

Fuadi 
Jl. Raya UNDIP 
RT.005/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 818 

Safardi, 
33.20.061.015.004-

0006.0 
10. Rustinah GG. RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1053 

Nur Baidi, 
33.20.061.015.003-

0293.0 
11. Siti 

Mufatikhatun 
KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1077 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
12. Zawidah KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1074 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
13. Siti Nur 

Khadiroh 
KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1076 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
14. M. Zamrudin KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1075 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
15. Cahyo Susilo GG. RT.004 

RT.004/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

52 

Tamar, 
33.20.061.015.005-

0245.0 
16. Triyana 

Erawati 
GG. RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

257 

Zawawi, 
33.20.061.015.003-

0275.0 
 

3. Metode Wawancara (Interview)  

Mengenai wawancara dapat dilihat dalam pendapat yang 

diberikan oleh Allport.( Soerjono Soekanto, 2007:67) seperti 

dibawah ini : “ If we want to know how people feel; what they 

experience and what they remember, what their emotions and 

motives are like, and the reasons for acting as they do-why not ask 

them?”(Apabila kita ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh 

orang-orang; apa yang mereka alami dan mereka ingat, emosi dan 
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motif-motif seperti apa, dan alasan-alasan mengapa mereka 

melakukan sesuatu, mengapa tidak tanya mereka?).  

Metode wawancara juga diterapkan oleh peneliti pada saat penelitian 

lapangan (field research). Adapun wawancara dipergunakan dengan 

tujuan-tujuan sebagai berikut : 

a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia; 

b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia; 

c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi 

seseorang(atau mungkin kelompok manusia); 

d. Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke 

masa depan dari manusia; 

e. Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa 

lampau; 

f. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat 

pribadi atau sensitif.  

 

G. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling yakni purposive sampling. Purposive sampling 

menurut Soerjono Soekanto (2007 : 196) adalah : 

purposive sampling atau judgmental diterapkan apabila 
peneliti benar – benar ingin menjamin bahwa unsur – unsur 
yang hendak di telitinya masuk kedalam sampel yang di 
tariknya. Penerapan sampling ini lebih mudah dan tidak 
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menelan biaya dan menjamin keinginan peneliti untuk 
memasukan unsur – unsur tertentu ke dalam sampelnya. 

Pada kesimpulannya purposive sampling bertujuan untuk menjaring 

informasi dari berbagai macam sumber sebanyak mungkin dan menggali 

informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. 

Informasi mengenai masalah SPPT PBB yang belum balik nama dapat 

dilihat di daftar lampiran 12.  

 

H. Teknik Pengabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas dengan 

tehnik pemeriksaan secara triangulasi. Denzin membedakan teknik 

triangulasi di menjadi 4 yaitu teknik yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori (Lexy J. Moleong,2006 : 330). 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda. Sedangkan triangulasi dengan metode, menurut 

Patton seperti yang dikutip oleh Moleong (2006 : 331), terdapat 2 strategi 

yaitu : 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 
beberapa teknik pengumpulan data, dan ; 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 
metode yang sama. 

Triangulasi dengan penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pada dasarnya triangulasi dengan teknik ini merupakan 

realisasi dari suatu penelitian. Triangulasi dengan teori menurut Patton 



57 

 

dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (rival 

explanation). Berikut ini bagan yang menggambarkan teknik Triangulasi : 

Informan yang beda 

Metode/teknik yang beda 

 Waktu yang beda  

Gambar 02 :Bagan teknik keabsahan data (Moleong, 2006 : 332) 

 

I. Metode Analisis Data 

Komponen-komponen utama yang harus dipahami dalam proses 

analisis data adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu 

dimulai dari lapangan/fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, 

mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (Miles dan Huberman 

,1992: 16), terdapat empat tahapan dalam melakukan analisis terhadap 

data-data yang didapatkan, yaitu : 

1. Pengumpulan Data  

 Kegiatan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil wawancara atau penelitian di lapangan. 

 

Data Data 
Valid 
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2. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data – data yang telah di reduksi, 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu – waktu apabila 

diperlukan. 

3. Penyajian Data 

 Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrik, network chart/grafis sehingga peneliti dapat menguasai 

data. 

4. Pengambilan Keputusan 

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penulisan berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini 

didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah 

yang diangkat dalam penulisan sebuah penelitian.  
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Untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut, 

Miles dan Huberman, menggambarkan tentang  siklus data interaktif , 

dimana setiap komponen yang ada dalam siklus tersebut  saling interaktif, 

mempengaruhi dan terkait satu sama lain. 

 

 

 

 

Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif 
(Miles dan Huberman, 1992:20) 

 
J. Prosedur Penelitian 

Di dalam penelitian hukum pada umumnya, perencanaan penelitian 

sangat diperlukan sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian, 

sehingga terwujud prosedur penelitian yang benar. Moleong menjelaskan 

tahap penelitian secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu tahap Pra 

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data ( 2006 : 127 ). 

Berikut ini adalah prosedur penelitian yang disusun : 

a. Tahap Pra Lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian. 

Disini peneliti menelaah kasus SPPT PBB yang belum 

balik nama, yang terjadi di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara, dan mengumpulkan data-data awal untuk 

menyusun rancangan penelitian. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 
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2) Memilih Lapangan penelitian. 

Setelah mempelajari kasus lebih dalam peneliti 

memusatkan fokus lokasi atau lapangan penelitian di Desa 

Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, KPP Pratama, 

dan Notaris/PPAT Kabupaten Jepara. 

3) Mengurus perizinan. 

Peneliti mengurus perizinan berupa surat pra survey 

pendahuluan melalui pihak Fakultas Hukum.  

4) Menjajaki dan menilai lapangan (pra survey). 

Setelah memperoleh surat pra survey dan kemudian 

menjajaki lapangan dari bulan Januari sampai dengan Februari 

2009, peneliti akhirnya memutuskan untuk menetapkan lokasi 

penelitian di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan, KPP Pratama 

Kudus, dan Notaris/PPAT Kabupaten Jepara. 

5) Memilih dan memanfaatkan responden dan informan. 

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang, 

sebagai sampel dari masyarakat yang belum memahami balik 

nama SPPT PBB. Sedangkan informannya adalah Perangkat  

Desa Telukawur Kecamatan Tahunan, Kepala Bagian dan 

Pegawai di KPP Pratama Kudus, dan Notaris/PPAT Kabupaten 

Jepara. 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dan metode 

wawancara, sehingga perlengkapan penelitian adalah berupa 

catatan buku dan  recorder sebagai penunjang interview.  

7) Etika penelitian 

Etika penelitian terdapat diaturan masing - masing lokasi 

penelitian. Peneliti diwajibkan untuk menghargai, menghormati 

dan mematuhi semua peraturan dan menulis segala informasi, 

kejadian, peristiwa, cerita dan lain-lain secara jujur dan benar 

sesuai dengan keadaan aslinya. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan dimulai dengan memahami latar 

penelitian dan persiapan diri untuk memasuki lapangan. Peneliti 

berperan dalam mengumpulkan data melalui pencatatan data, meneliti 

suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan, sekaligus 

melakukan analisis dilapangan. 

c. Tahap Analisis Data 

Analisis berguna untuk menafsirkan atau menjelaskan data yang 

diperoleh dengan teori yang digunakan. Analisis data pada penelitian 

ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan 

teknik triangulasi sebagai pemeriksa keabsahan data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Telukawur Kecamatan Tahunan  

Kabupaten Jepara 

a. Keadaan Wilayah Desa 

Desa Telukawur terletak di dataran rendah semi pegunungan 

yang mata pencaharian penduduknya sebagai pengrajin ukir, 

pedagang, dan petani. Program – program kerja yang dilaksanakan 

oleh pemerintahan desa meliputi bidang pemerintahan, bidang sosial 

kemasyarakatan, bidang pembangunan, serta bidang Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan remaja. Batas wilayah Desa 

Telukawur adalah sebagai berikut : 

1) Sebelah Timur : Desa Demangan dan Platar. 
2) Sebelah Barat : Laut Jawa. 
3) Sebelah Utara : Desa Tegal Sambi. 
4) Sebelah Selatan : Desa Semat 

Jarak Desa dengan pemerintahan Kecamatan adalah 
sejauh 9 Km, jarak Desa dengan pemerintahan 
Kabupaten adalah 6 Km, Desa dengan Ibukota 
Provinsi adalah 100 Km, dan jarak Desa dengan 
Ibukota Negara ± 750 Km. Luas wilayah adalah ± 
125,666 Ha dengan rincian tanah sawah seluas 85,511 
Ha, pekarangan 5,490 Ha, tegalan 27,665 Ha, lain-lain 
7,00 Ha. 
(Sumber : data pertanahan papan monografi Desa 
Telukawur, 2008) 
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Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa). 

 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa dan 

Perangkat lainnya seperti Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis 

Lapangan, dan unsur kewilayahan.  Jumlah perangkat desa yang ada 

di Desa Telukawur adalah sebanyak 8 orang dengan struktur 

organisasi sebagai berikut : 

1) Petinggi  : SURATNA 
2) Carik  : ASROFI 
3) Kamituo  : YANG MENJALANKAN TUGAS 
4) Kebayan  : NAWI 
5) Petengan  I : SUPI 
6) Petengan II : SUMARNO 
7) Ladu  : MUZAKIM 
8) Modin  : YANG MENJALANKAN TUGAS 
(Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Telukawur kepada Bupati Jepara, 2007). 
 

 Adapun tugas dari masing-masing perangkat desa tersebut 

diatas adalah sebagai berikut :  

1) Petinggi : tugasnya adalah melayani masyarakat, memberikan 
laporan-laporan desa ke Kabupaten. 

2) Carik : membantu semua tugas dari Petinggi. 
3) Kamituo : mengatur unsur kewilayahaan di suatu dusun. 
4) Kebayan : informasi di masyarakat. 
5) Petengan I dan II : keamanan desa 
6) Ladu : perairan 
7) Modin : bidang keagamaan  
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(Sumber : Bapak Suratna, Petinggi Desa Telukawur, pada tanggal 
20 April 2009). 

Desa Telukawur terdiri dari 5 RT (Rukun Tetangga), yang 

masing-masing RT dipimpin oleh Ketua RT. Sehubungan dengan 

pelayanan perpajakan, perangkat desa bertugas untuk 

menyampaikan SPPT PBB kepada warganya yang menjadi Wajib 

Pajak PBB. Berikut ini adalah nama-nama perangkat desa yang 

bertugas di masing-masing RT di Desa Telukawur :  

1) RT I  : Bapak Supi 
2) RT II  : Bapak Sumarno 
3) RT III  : Bapak Nawi 
4) RT IV  : Bapak Rohman 
5) RT V  : Bapak Solikhul 

(Sumber: Bp. Asrofi, carik/Sekretaris Desa Telukawur, tanggal 20 April 2009). 
 

b. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Menurut jenis kelamin 
a) Laki-laki  : 711 orang 
b) Perempuan : 894 orang 

2) Jumlah kepala keluarga : 371 orang 
3) Menurut kewarganegaraan 

a) WNI : 1605 orang 
b) WNA :    -    orang 

4) Menurut agama 
a) Islam  : 1600 orang 
b) Kristen :       5 orang 

5) Menurut usia 
a) Kelompok pendidikan 

(1) 04 – 06 tahun : 175 orang 
(2) 07 – 12 tahun : 175 orang 
(3) 13 – 15 tahun : 183 orang 

b) Kelompok tenaga kerja 
(1) 20 – 26 tahun : 287 orang 
(2) 27 – 40 tahun : 393 orang 
(3) Di atas 40 tahun : 328 orang 
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6) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 
a) Karyawan   : 42   orang 
b) Wiraswasta   : 125 orang 
c) Tani dan buruh tani  : 271 orang 
d) Pertukangan   : 231 orang 
e) Pensiunan   :     1 orang 
f) Nelayan   : 30   orang 

(Sumber: Peta monografi Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 
Kabupaten Jepara, 2008). 

 

c. Pelaksanaan Program Bidang Pemerintahan 

Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah 

satu program bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

perangkat Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

Adapun bentuk perwujudan program ini adalah sebagai berikut : 

1) Perangkat desa mengedarkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) PBB kepada Wajib Pajak dan menarik 

secara berkala setiap minggu sekali; 

2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat 

uang PBB dan penggunaannya untuk pembangunan; 

3) Menyetorkan hasil penarikan PBB kepada Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) Jepara. 

Selain penarikan PBB, program yang dilakukan berupa 

pembinaan perangkat desa dan pelaksanaan administrasi desa. 

Tujuan dari pelaksanaan program bidang pemerintahan ini adalah 

untuk menunjang pelayanan masyarakat dalam melayani dan 
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menertibkan administrasi desa. Pemerintahan Desa Telukawur juga 

mengadakan pelaksanaan dalam bidang sosial kemasyarakatan 

(pendidikan,kesehatan,agama), bidang pembangunan, bidang PKK 

dan remaja. 

Berdasarkan hasil wawancara data yang di peroleh 
mengenai jumlah wajib pajak PBB di Desa 
Telukawur adalah sebanyak 704 orang, dengan 
jumlah SPPT PBB sebanyak 704 buah. Akan tetapi 
data mengenai wajib pajak yang belum melakukan 
balik nama SPPT PBB sangat sulit diperoleh karena : 

1. Karena pihak desa juga tidak terlalu mengetahui 
apakah SPPT PBB yang di miliki oleh wajib 
pajak PBB sekarang sudah atas nama sendiri atau 
belum; 

2. Karena pada umumnya jual beli tanah yang 
dilakukan tidak melalui desa akan tetapi 
langsung melewati Notaris/PPAT. 

(sumber : Bapak Asrofi, Carik / sekretaris Desa Telukawur, tanggal 
30 Maret 2009) 
 

Maka berdasarkan alasan tersebut peneliti mengalami 

kesulitan untuk mencari wajib pajak PBB yang belum melakukan 

balik nama SPPT PBB, dan dari pihak desa tidak memiliki data 

yang secara khusus menyebutkan siapa saja wajib pajak PBB yang 

belum melakukan balik nama SPPT PBB. Setelah berdasarkan 

penelitian lapangan yang dilakukan oleh Peneliti bersama 

perangkat desa yang bersangkutan sejak tanggal 20-22 April 2009, 

diperoleh 16 orang responden yaitu : 
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Tabel 01. Daftar Nama Responden yang belum melakukan balik nama SPPT 

PBB di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

No. Nama Wajib 
Pajak 

Letak Objek Pajak No. 
Sertifikat 

Tanah 

Nama dan Nomor 
di SPPT PBB 

1. Abdillah F GG. RT004 
RT.004/RW.01 

Telukawur,Tahunan,Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

636 

Sarwi, 
33.20.061.015.0050-

272.0 
2. H.Achmad 

Yahya 
Jl. Teluk Indah 
RT.003/RW.01 

Telukawur,Tahunan 
Jepara. 

Hak Milik 
Nomor 
1004 

Umi, 
33.20.061.015.005-

0410.0 

3. H. Achmad 
Isyhar 

Jl. Teluk Indah 
RT.003/RW.01 

Telukawur,Tahunan 
Jepara. 

Hak Milik 
Nomor 

886 

Nur Salim, 
33.20.061.015.005-

0426.0 

4. Irma Tri 
Hastuty 

Jl. Raya UNDIP 
RT.005/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

6 

Handoyo, 
33.20.061.015.004-

0029.0 
5. M. Nibar Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

379 

Naimatul Fu’adah, 
33.20.061.015.003-

0243.0 
6. Hj. Maesaroh Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

996 

Ahmad Nasuka,H, 
33.20.061.015.003-

0204.0 
7. Hj. Maesaroh Jl. Raya UNDIP 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

314 

Ahmad Nasuka,H, 
33.20.061.015.003-

0366.0 
8. Sodikin GG. Layur III 

RT.001/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1158 

Tambah, 
33.20.061.015.003-

0058.0 
9. Tamamil 

Fuadi 
Jl. Raya UNDIP 
RT.005/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

818 

Safardi, 
33.20.061.015.004-

0006.0 
10. Rustinah GG. RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1053 

Nur Baidi, 
33.20.061.015.003-

0293.0 
11. Siti 

Mufatikhatun 
KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1077 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
12. Zawidah KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1074 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
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13. Siti Nur 
Khadiroh 

KP. RW.01-RT.002 
RT.002/RW.01 

Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1076 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
14. M. Zamrudin KP. RW.01-RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 
1075 

Rochim, 
33.20.061.015.003-

0207.0 
15. Cahyo Susilo GG. RT.004 

RT.004/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

52 

Tamar, 
33.20.061.015.005-

0245.0 
16. Triyana 

Erawati 
GG. RT.002 

RT.002/RW.01 
Telukawur,Tahunan Jepara 

Hak Milik 
Nomor 

257 

Zawawi, 
33.20.061.015.003-

0275.0 
(Sumber : Penelitian Lapangan di Desa Telukawur, 20-22 April 2009) 

d. Pelaksanaan Pembayaran PBB dan Balik Nama SPPT PBB 

Melalui Desa 

Dasar hukum dari kewenangan Pemerintahan Desa terdapat di 

dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Bab XI Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diikuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai 

Peraturan Pelaksanannya. Salah satunya ada kewenangan untuk 

melakukan penarikan PBB yang diserahkan dari kabupaten/kota 

kepada desa. Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan 

pembayaran PBB merupakan sebagai pihak yang membantu dan 

memfasilitasi masyarakat desa yang enggan datang ke bank atau 

kantor pos atau tempat pembayaran lainnya yang di tunjuk oleh 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan peranan desa 

sebagai perwujudan dari pelaksanaan pembangunan dibidang 

pemerintahan desa.  
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2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus 

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus 

Sejarah berdirinya KPP Pratama Kudus tidak lepas dari 

sejarah keberadaan Kantor Inspeksi Keuangan yang pada zaman 

Belanda disebut Inspectie Van Financion. Kantor Inspeksi Keuangan 

ini merupakan embrio dari keberadaan Kantor Inspeksi Pajak yang 

kemudian menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seperti sekarang 

ini. (Sumber : Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kudus,27 Februari 2009). 

Tahun 1964 Kantor Inspeksi Keuangan Semarang dipecah 

menjadi dua dan berganti nama menjadi Inspeksi Pajak Pekalongan 

dengan wilayah kerja eks Karesidenan Pekalongan dan Inspeksi 

Pajak Semarang dengan wilayah kerja eks Karesidenan Semarang 

dan eks Karesidenan Pati. 

Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Kudus secara resmi berdiri pada 

awal bulan Januari tahun 1984 dengan Surat Keputusan (SK) 

Menteri Keuangan nomor 994/KMK/1984 dengan Kepala Kantor 

pertama kali dijabat oleh Drs. Soejono Sontodimerto. Wilayah kerja 

Kantor Inspeksi Pajak Kudus meliputi eks Karesidenan Pati yang 

terdiri dari Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, 

dan Kabupaten Jepara. Kantor Inspeksi Pajak Kudus ini secara 

administratif masih dibawah Kantor Inspeksi Pajak Semarang.  
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Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik 

Indonesia nomor 276/KMK/1989, maka terhitung sejak tanggal 1 

April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Kudus dipecah menjadi dua dan 

berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Kudus dengan 

wilayah kerja meliputi Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, tapi 

pada tanggal 06 November 2007 berganti nama menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus dengan wilayah kerja 

Kabupaten Kudus, sedangkan Kabupaten Jepara memiliki KPP 

sendiri sejak tanggal 06 November 2007 dengan wilayah kerja 

Kabupaten Jepara. 

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus bukan di KPP Pratama 

Jepara adalah : 

1) Karena sebelum tahun 2007 administrasi pengurusan SPPT PBB 

masih dilakukan di Kantor Pelayanan PBB Kudus, sehingga 

peneliti berpendapat bahwa informasi yang akan diperoleh dari 

KPP Pratama Kudus tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di 

KPP Pratama Jepara. 

2) Peneliti tidak memperoleh ijin dari kepala kantor untuk 

melakukan penelitian di KPP Pratama Jepara, dengan alasan 

kedatangan peneliti dapat mengganggu administrasi atau kinerja 

pegawai kantor. (Sumber : Kepala KPP Bapak Robby 
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Tampubolon, tanggal 20 Januari 2009, di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jepara) 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus merupakan 

lembaga yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) Jawa Bagian Tengah I. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Kudus memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kudus dan 

Kabupaten Jepara, akan tetapi untuk yang sekarang ini Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus hanya meliputi wilayah kerja 

Kabupaten Kudus. Wilayah tersebut memiliki potensi pendapatan 

yang besar dalam memberikan sumbangan penerimaan pajak di 

Wilayah Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari penerimaan pajak tahun 2004, Kantor Palayanan 

Pajak Kudus menempati peringkat pertama dalam hal penerimaan 

pajak di Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I. 

b. Peran Penting Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus 

Beberapa peran penting Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Kudus, adalah : 

1) Melakukan pendataan objek; 

2) Mengelola data, menganalisis data dan menyajikan informasi; 

3) Menatausahakan penerimaan dan penagihan pajak; 

4) Melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan termasuk 

permohonan banding, permohonan pengurangan serta 
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permohonan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan 

perpajakan. 

 

3. Kewenangan Notaris/PPAT dalam Pemindahan Hak Atas Tanah 

Melalui Jual Beli Tanah 

 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tanggal 5 Maret 

1998 menjabarkan mengenai apa saja yang menjadi kewenangan PPAT 

adalah melakukan perbuatan hukum membuat akta oktentik, yaitu salah 

satunya akta jual beli. Di dalam masyarakat peran PPAT sangatlah 

penting, karena menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas 

tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kewenangan 

Notaris/PPAT dalam jual beli tanah adalah sebagai berikut : 

“PPAT diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional jadi 
memang istilahnya berdasarkan Undang-Undang. Jadi 
yang jelas PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan 
Nasional. PPAT ada yang sementara yaitu Camat, selama 
belum ada PPAT yang diangkat oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. PPAT diberi kewenangan 
berdasarkan amanat Undang-Undang untuk menjalankan 
akta-akta seperti akta jual beli kecuali akta ikrar wakaf, 
tanah lelang. Tahapan-tahapan jual beli tanah dihadapan 
PPAT berdasarkan aturan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1999 tentang pendaftaran tanah.” 

(Sumber : Bapak H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 16 Maret 2009). 
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“kewenangan Notaris/PPAT dalam jual beli yang 
dilakukan dihadapan Notaris/PPAT sudah sangat jelas di 
rumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang peraturan jabatan PPAT yaitu untuk 
membuat akta jual beli yang sah dan mengurus sampai ke 
Kantor Pertanahan. Jika ada kuasa untuk mengurus 
pajaknya maka akan di bantu.” 

(Sumber : Ibu Christanty Dwie Hastatie, BSc.,S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 30 Maret 2009). 

Mengenai laporan bulanan yang harus dibuat dan dikirimkan oleh 

Notaris/PPAT ke instansi-instansi terkait berdasarkan peraturan 

perundang-undangan : 

“ Notaris/PPAT Wajib mengirimkan laporan bulanan 
yang berisi objek pajak, para pihak, status tanah, harga 
jualnya, NJOP, pajak yang di bayar, dan sebagainya 
untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan dan Kantor 
Perpajakan untuk pendataan perubahan data yuridis.” 

(Sumber : Bapak H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 16 Maret 2009). 

“Notaris/PPAT wajib mengirimkan laporan bulanan ke 
Kantor Pajak untuk pendataan di Kantor Pajak, selain itu 
juga mengirimkan laporan bulanan ke Kantor Pertanahan 
untuk perubahan data yuridis.” 

(Sumber : Ibu Christanty Dwie Hastatie, BSc.,S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 30 Maret 2009). 

Apakah Notaris/PPAT dapat mengurus balik nama SPPT PBB dan 

apa saja kendalanya, dijelaskan sebagai berikut : 

“ Notaris/PPAT bisa mengurus SPPT balik nama namun 
sering kali terkendala oleh desa. Seharusnya sudah 
otomatis SPPT berganti nama setelah objek pajak 
didaftarkan karena peralihannya langsung sebagai 
perwujudan tertib administrasi. Notaris/PPAT mendapat 
kewenangan dari Kantor Pajak namun kendala datang 
dari desa dengan alasan klasik seperti sudah menjadi 
kebiasaan dari desa yang menginginkan jual beli sebelum 
dilakukan dihadapan Notaris/PPAT harus mendapat 
persetujuan dari desa, padahal menurut aturan jual beli 
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tanah yang sah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT. 
Alasan ini dipertahankan karena masalah finansial atau 
keuangan. Jadi begitu PBB mau diubah menjadi sulit 
karena dari desa beranggapan bahwa proses itu sering 
kali dilakukan tanpa sepengetahuan desa. Apabila jual 
beli dilakukan di desa harga jual objek pajak ditentukan 
sendiri oleh desa sehingga desa juga mendapat 
keuntungan sebesar-besarnya. Dan apabila jual beli 
langsung dilakukan dihadapan Notaris/PPAT kemudian 
ketika mengurus balik nama SPPT melalui desa, maka 
pihak desa banyak yang mempersulit proses karena 
beranggapan jual beli dilakukan tanpa sepengetahuan 
desa. Jadi setelah peralihan hak tersebut sudah otomatis 
nama yang ada di SPPT PBB dapat berubah menjadi 
nama pemilik baru. Saya pernah mengadakan pertemuan 
di Kantor Pajak dan memang Notaris/PPAT mendapat 
kewenangan sendiri dalam mengurus PBB, namun pihak 
desa juga mempertanyakan apa keuntungan buat desa. 
Notaris/PPAT dapat membantu masyarakat dalam 
mengurus administrasi perpajakan seperti balik nama 
SPPT PBB dengan catatan mendapat kewenangan orang 
tersebut.“ 

(Sumber : Bapak H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 16 Maret 2009). 

“Berdasarkan peraturan PPAT memang tidak ada pasal 
yang secara khusus memberikan wewenang kepada 
Notaris/PPAT untuk mengurus balik nama SPPT PBB. 
Namun apabila Notaris/PPAT diberi kuasa oleh wajib 
pajak untuk mengurus balik nama SPPT PBB maka 
Notaris/PPAT dapat membantu balik nama SPPT PBB 
tersebut, jadi disini hanya ada kuasa. Namun kendalanya 
ada di desa yang merasa keberatan tidak mendapatkan 
peranan dalam mengurus balik nama SPPT PBB.” 

(Sumber : Ibu Christanty Dwie Hastatie, BSc.,S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 30 Maret 2009). 

“Secara pribadi sebagai Notaris/PPAT tidak pernah mengurus 
balik nama SPPT PBB, karena pengurusan pajak termasuk SPPT 
PBB selalu melalui desa.” 

(Sumber : Bapak H. Zainur Rohman, S.H, Notaris/PPAT di Jepara pada 
tanggal 30 Maret 2009). 
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Sedangkan sejauh mana keterkaitan antara Notaris/PPAT dengan 

kantor perpajakan dijelaskan sebagai berikut : 

“ Keterkaitan antara Notaris/PPAT dengan Kantor 
Perpajakan yaitu ada 2 : perorangan dan kewajiban 
Notaris/PPAT. Perorangan maksudnya Notaris/PPAT 
mendapat kewenangan dari orang yang bersangkutan 
untuk mengurus administrasi pajak sampai ke Kantor 
Pajaknya. Sedangkan kewajiban itu berupa laporan 
bulanan yang wajib diberikan oleh Notaris/PPAT kepada 
Kantor Perpajakan. “ 

(Sumber : Bapak H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 16 Maret 2009). 
 

Kesimpulan mengenai bagaimana kewenangan Notaris/PPAT 

dalam pemindahan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan data 

hasil wawancara diatas adalah sebagai berikut : 

a. Membuat akta otentik mengenai jual beli dan mengurus perubahan 

data yuridisnya sampai ke Kantor Pertanahan merupakan salah satu 

kewenangan Notaris/PPAT berdasarkan Undang-Undang; 

b. Notaris/PPAT memiliki kewajiban untuk membuat laporan bulanan 

yang disampaikan kepada Kantor Perpajakan dan Kantor Pertanahan 

untuk pendataan perubahan data yuridis, termasuk perubahan nama 

wajib pajak di SPPT PBB dari pemilik lama ke pemilik baru setelah 

jual beli; 

c. Notaris/PPAT dapat membantu pengurusan balik nama SPPT PBB 

wajib Pajak ke Kantor Pajak apabila mendapat kuasa dari wajib 

pajak atau pemilik baru yang sah;  
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4. Prosedur yang benar dalam mengurus Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum 

dibalik nama setelah Jual Beli Tanah. 

a. Prosedur Pengurusan Balik Nama SPPT PBB melalui Desa 

Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 

Mengenai prosedur dan pelaksanaan pembayaran PBB melalui 

Desa Telukawur dapat dijelaskan melalui wawancara yang dilakukan 

peneliti. Berikut ini adalah hasil wawancaranya : 

“pada umumnya masyarakat desa sudah memahami 
prosedur pembayaran PBB melalui desa. Namun 
masyarakat disini tidak membayar langsung ke desa 
melainkan didatangi oleh perangkat desa yang akan 
menarik ke masing-masing Rukun Tetangga (RT). Di 
Desa Telukawur ada 5 RT. Setelah ditarik kemudian 
dikumpulkan di desa, setelah itu desa akan 
menyetorkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
sebagai bank yang di tunjuk oleh Kantor Pelayanan 
Pajak. Semua masyarakat didesa membayar PBB 
melalui desa, tidak ada yang membayar sendiri ke 
bank karena masyarakat merasa sulit untuk membayar 
sendiri PBB ke bank. Disini desa sebagai perangkat 
berperan mewakili pembayaran PBB ke BPD. PBB 
dapat langsung dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah 
Wajib Pajak tersebut mendapat tagihan pembayaran 
melalui SPPT PBB yang disampaikan oleh desa. Di 
Desa Telukawur ada beberapa SPPT PBB yang belum 
dibalik nama tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, 
alasannya Wajib Pajak itu sendiri tidak peduli.”  

(sumber : Bapak Asrofi, Carik/Sekretaris desa pada tanggal 
26 Februari 2009 bertempat dibalai Desa Telukawur 
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) 
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Mengenai peranan penting pemerintah desa bagi warga desa 

dalam mengurus administrasi pajak dan kendala yang dihadapi : 

“Perangkat desa berkewajiban memberikan informasi 
dan sosialisasi kepada warga desa agar mengurus 
balik nama SPPT PBB setelah jual beli, namun 
kendala yang di hadapi adalah masyarakat desa 
kurang merespon terhadap sosialisasi atau informasi 
tersebut. “ 

(Sumber : Bapak Asrofi, Carik/Sekretaris desa pada tanggal 26 
Februari 2009 bertempat dibalai Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara). 

Prosedur pengurusan SPPT PBB untuk dibalik nama di desa 

dan arti penting dari balik nama SPPT PBB adalah : 

“Untuk mengurus balik nama SPPT PBB melalui desa 
syarat-syaratnya adalah Wajib Pajak dapat 
menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi sertifikat 
tanah, mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
(SPOP) dengan jelas dan benar. Jangka waktu 
pengurusan SPPT PBB balik nama melalui desa 
kurang lebih 3 bulan tetapi itu juga tergantung dari 
kebijakan Kantor Pajak. SPPT PBB wajib di balik 
nama setelah melakukan jual beli karena pentingnya 
disini adalah apabila Wajib Pajak sudah memiliki 
SPPT PBB dengan nama sendiri maka tidak akan 
mudah bersinggungan masalah dengan orang lain, dan 
apabila objek pajak itu akan di jual kembali.” 

(Sumber : Bapak Asrofi, Carik/Sekretaris desa pada tanggal 26 
Februari 2009 bertempat dibalai Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara). 

“Pentingnya SPPT PBB yang sudah balik nama 
adalah memudahkan perangkat desa menyampaikan 
SPPT PBB dan menarik pembayaran PBB ke Wajib 
Pajaknya. Apabila sudah balik nama maka SPPT PBB 
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akan diterima oleh Wajib Pajak yang tepat, yang 
memang berkewajiban untuk membayar PBB.” 

(Sumber : Bapak Sumarno, Petengan II desa pada tanggal 22 April 
2009 bertempat di Balai Desa Telukawur Kecamatan Tahunan 
Kabupaten Jepara ). 

Bagaimana kondisi masyarakat di desa dalam 

membayar PBB dan apa yang harus dilakukan perangkat desa 

untuk menunjang pembayaran PBB tersebut:  

“ Wajib Pajak di desa pada umumnya tidak sulit atau 
taat dalam membayar pajak. Namun hal ini harus 
disertai dengan peranan desa untuk terus memberikan 
pengarahan, sosialisasi dan pengertian kepada warga 
desa bahwa pajak bukan untuk perangkat desa, tetapi 
untuk kemajuan suatu Negara dimana masyarakat 
juga akan menikmati hasil pembangunan.” 

(Sumber : Bapak Asrofi, Carik/Sekretaris desa pada tanggal 26 
Februari 2009 bertempat dibalai Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara) 

Berdasarkan data hasil wawancara diatas, peneliti 

menarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan 

pembayaran PBB melalui desa, yaitu : 

1) Pembayaran PBB di Desa Telukawur difasilitasi oleh 

Pemerintah Desa, dimana perangkat desa yang akan 

menyampaikan SPPT PBB kepada wajib pajak dan juga 

menarik pembayaran PBB pada tanggal jatuh tempo 

pembayaran, yang selanjutnya akan dikumpulkan di Balai 

Desa untuk disetorkan kepada Bank Pembangunan 



79 

 

Daerah (BPD) sebagai bank yang ditunjuk olek Kantor 

Pelayanan Pajak; 

2) Untuk mengurus balik nama SPPT PBB melalui Desa 

adalah pemilik baru (wajib pajak) dapat menyerahkan 

fotokopi KTP atau sertifikat tanah, dan mengisi Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di balai desa. Jangka 

waktu pengurusan balik nama SPPT PBB melalui desa 

cukup lama, yaitu selama 3 bulan, karena sifatnya 

kolektif; 

3) SPPT PBB penting untuk dibalik nama karena 

memudahkan perangkat desa dalam menyampaikan SPPT 

PBB dan menarik pembayarannya kepada wajib pajak 

yang tepat; 

4) Wajib Pajak di Desa Telukawur pada umumnya taat 

dalam membayar pajak, dan pemerintah desa harus selalu 

berperan dalam memberikan pengarahan dan pengertian 

mengenai pentingnya pajak kepada warga desa. 

 

b. Prosedur dan Syarat Balik Nama SPPT PBB di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebagai salah satu 

lembaga yang mendapat wewenang dari Dirjen Pajak dalam 

mengurus administrasi pajak di wilayah Kabupaten Kudus, tidak 
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melayani pembayaran PBB secara langsung oleh Wajib Pajak ke 

KPP, namun KPP dapat menerima Wajib Pajak yang ingin mengurus 

balik nama SPPT PBB. Hal ini berdasarkan wawancara terhadap 

Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala bagian Ekstensifikasi 

pajak di KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Februari 2009. Hasil 

wawancara mengenai kewenangan KPP Pratama Kudus dalam 

menyelenggarakan pelayanan PBB adalah sebagai berikut : 

“ pembayaran PBB tidak dilakukan di KPP, 
melainkan KPP menyebarkan atau menunjuk tempat 
pembayaran berupa bank, kantor pos, dan bank-bank 
yang di tunjuk seperti bank Jateng untuk melayani 
Wajib Pajak yang akan membayar PBB. Prosedur 
diterbitkannya SPPT PBB yaitu SPPT PBB dicetak 
secara masal atau keseluruhan, kemudian pada bulan 
berikutnya diserahkan oleh pemerintah daerah. 
Kemudian dari pemerintah daerah diserahkan ke 
Bupati, lalu ke Kecamatan dan ke desa. Namun ada 
kemungkinan Wajib Pajak yang belum menerima 
SPPT PBB misalnya karena Wajib Pajak tinggal 
diluar kota dan objek pajak berupa tanah/bangunan 
ada di desa sehingga Wajib Pajak tersebut tidak 
peduli atau tidak mau mengurus SPPT PBB. Disini 
desa hanya sebagai perangkat yang membantu dan 
memfasilitasi masyarakat desa dalam membayar 
PBB. Terdapat salah satu kasus dimana desa tidak 
dapat memberikan SPPT PBB ke Wajib Pajak yang 
bersangkutan karena tidak menemukan nama dan 
alamat yang ada di SPPT, maka SPPT tersebut akan 
dikembalikan ke Kantor Pajak. Di Kantor Pajak 
kemudian akan diperiksa mengenai data Wajib Pajak 
tersebut, dan ternyata Wajib Pajak yang bersangkutan 
langsung membayar PBB ke bank tanpa melalui 
desa.” 
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(Sumber : Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala bagian 
Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Februari 
2009) 

 

Prosedur dan syarat mengurus balik nama SPPT PBB di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus adalah sebagai 

berikut : 

“ Pada intinya masyarakat yang melakukan jual beli 
tanah di hadapan Notaris/PPAT dapat langsung 
melakukan balik nama SPPT PBB di Kantor Pajak 
dengan membawa bukti akta jual beli, atau 
memberikan kuasa Notaris/PPAT untuk mengurus. 
Untuk mengurus balik nama SPPT PBB ada prosedur 
dan syarat-syaratnya. Prosedurnya adalah masyarakat 
yang ingin membalik nama SPPT PBB secara 
perorangan dapat datang ke Tempat Pelayanan 
Terpadu (TPT) di KPP, lalu menjelaskan kepada 
petugas maksud dan tujuannya, setelah itu mengisi 
formulir pengajuan. Sedangkan syarat-syarat 
pengurusan balik nama SPPT PBB terbagi menjadi 3 
syarat, yaitu syarat subjektif, syarat objektif, dan 
syarat perpajakan. Jangka waktu pengurusan balik 
nama SPPT PBB secara perorangan adalah minimal 3 
hari. “ 

(Sumber : Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala bagian 
Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Februari 
2009). 

Lebih lanjut yang dimaksud dengan syarat subjektif, syarat 

objektif, dan syarat perpajakan adalah sebagai berikut : 

“ syarat subjektif adalah syarat yang berasal dari 
Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak datang ke KPP 
dengan membawa data-data yang bermaksud 
mengubah nama SPPT PBB. Data-data tersebut dapat 
berupa sertifikat tanah, akta jual beli, Surat Ijin 
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Menempati (SIM), atau surat perjanjian sewa 
menyewa yang ditanda tangani oleh Notaris. Apabila 
Wajib Pajak tidak memiliki data-data tersebut, cukup 
dengan surat pengantar dari desa. Syarat objektif 
adalah syarat yang berasal dari objek pajaknya. Syarat 
ini sudah jelas tertuang di sertifikat atau akta jual beli, 
maupun dengan surat keterangan dari desa. Jika ada 
bangunannya, maka dengan Ijin Mendirikan 
Bangunan (IMB). Yang dimaksud syarat perpajakan 
adalah dengan dibuktikan melalui pembayaran pajak 
yang telah lewat/tahun lalu yang sudah harus dibayar 
atau ada tanda pelunasannya. Tidak ada denda bagi 
masyarakat yang belum membalik nama SPPT dan ini 
bersifat gratis. Denda yang akan di kenakan adalah 
denda bagi Wajib Pajak yang belum membayar 
PBB.”  

(Sumber : Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala bagian 
Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Februari 
2009) 

 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan SPPT PBB belum di 

balik nama dan arti penting dari SPPT PBB yang sudah dibalik nama 

setelah jual beli, yaitu : 

“Faktor yang menyebabkan SPPT PBB yang belum di 
balik nama biasanya datang dari subjek pajak itu 
sendiri seperti tidak peduli dan tidak mau membayar 
pajak. SPPT PBB wajib di balik nama karena apabila 
tidak maka konsekuensinya timbul dari segi 
perpajakan yaitu apabila objek pajak akan di jual lagi 
maka SPPT harus ditunjukan. Dan apabila belum di 
balik nama akan menjadi masalah sehingga harus 
mengurus balik nama terlebih dahulu yang memakan 
waktu tidak cepat.” 

(Sumber : Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala bagian 
Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Februari 
2009). 
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Berikut ini adalah kesimpulan mengenai prosedur yang benar 

dalam mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 

yang belum balik nama setelah jual beli tanah adalah sebagai berikut: 

1) Prosedur pengurusan balik nama SPPT PBB dari pemilik lama ke 

pemilik baru dapat dilakukan melalui desa, memberi kuasa 

kepada Notaris/PPAT yang membuat akta otentik jual beli tanah, 

atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak masing-masing 

daerah; 

2) Pengurusan balik nama SPPT PBB di Kantor Pelayanan Pajak 

ada prosedur dan syarat-syaratnya. Prosedurnya adalah 

masyarakat yang ingin membalik nama SPPT PBB secara 

perorangan dapat datang ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di 

KPP, lalu menjelaskan kepada petugas maksud dan tujuannya, 

setelah itu mengisi formulir pengajuan. Sedangkan syarat-

syaratnya ada 3 (tiga), yaitu syarat subjektif, objektif, dan 

perpajakan; 

3) Syarat subjektif adalah syarat yang berasal dari Wajib Pajak itu 

sendiri. Wajib Pajak datang ke KPP dengan membawa data-data 

yang bermaksud mengubah nama SPPT PBB. Data-data tersebut 

dapat berupa sertifikat tanah, akta jual beli, Surat Ijin Menempati 

(SIM), atau surat perjanjian sewa menyewa yang ditanda tangani 

oleh Notaris. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki data-data 

tersebut, cukup dengan surat pengantar dari desa. Syarat objektif 
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adalah syarat yang berasal dari objek pajaknya. Syarat ini sudah 

jelas tertuang di sertifikat atau akta jual beli, maupun dengan 

surat keterangan dari desa. Jika ada bangunannya, maka dengan 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Yang dimaksud syarat 

perpajakan adalah dengan dibuktikan melalui pembayaran pajak 

yang telah lewat/tahun lalu yang sudah harus dibayar atau ada 

tanda pelunasannya. 

 

5. Solusi Pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama oleh Pemilik 

Baru 

a. Solusi dari Desa 

Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang difasilitasi 

oleh desa merupakan pelaksanaan dari program pemerintahan desa. 

Pelaksanaan penarikan PBB di lakukan oleh perangkat-perangkat 

desa ke masing-masing Rukun Tetangga (RT), kemudian 

dikumpulkan di balai desa dan dari balai desa disetor ke Bank 

Pembangunan Daerah (BPD). Pada umumnya masyarakat di desa 

membayar PBB melalui desa karena merasa kesulitan apabila 

membayar ke bank secara langsung. Masyarakat sudah dapat 

membayarkan PBB begitu dapat Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT). Bagi masyarakat desa yang belum mendapat 

SPPT, atau SPPT-nya yang belum balik nama, maka solusi yang 



85 

 

diberikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrofi, 

sekretaris/carik desa, adalah sebagai berikut : 

“ bagi masyarakat yang belum memiliki SPPT dapat 
datang ke Kantor Balai Desa untuk mengisi Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), disertai dengan 
membawa syarat-syarat yang berupa fotokopi 
identitas diri dan fotokopi sertifikat tanah. Setelah itu 
pihak desa akan membantu pengurusan SPPT PBB ke 
Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan bagi masyarakat 
yang SPPT PBB belum di balik nama dapat juga 
datang ke kantor balai desa dengan membawa syarat-
syarat berupa fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya, 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi 
SPOP kembali dengan lebih jelas dan benar, serta 
fotokopi sertifikat tanah. Di dalam pengurusan SPPT 
PBB baik yang baru maupun yang belum balik nama 
akan memakan waktu maksimal 3 bulan di karenakan 
sistem pengurusan di desa bersifat kolektif bukan 
perseorangan.” 

(Sumber : Bapak Asrofi, Carik/Sekretaris desa pada tanggal 26 
Februari 2009 bertempat dibalai Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara) 

Mengenai pentingnya SPPT PBB yang sudah dibalik nama 

dan bagaimana solusi ke depan yang dapat diberikan Desa kepada 

masyarakat yang belum memenuhi administrasi PBB adalah : 

“SPPT PBB wajib dibalik nama setelah jual beli tanah 
dari nama pemilik lama ke pemilik baru. Pentingnya 
balik nama ini adalah apabila pemilik sudah 
mempunyai SPPT PBB dengan nama sendiri maka 
akan lebih mudah proses jual belinya ketika pemilik 
akan menjual kembali, selain itu dengan adanya bukti 
SPPT PBB tidak akan mudah bersinggungan dengan 
orang lain. Karena objek pajak yang ada di SPPT 
PBB sudah jelas. Solusi yang dapat diberikan desa 
adalah terus memberikan pengarahan, sosialisasi, dan 
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pengertian pentingnya mengurus administrasi dan 
pembayaran PBB. Tapi itu semua kembali ke 
masyarakat apakah memberikan respon atau tidak.” 

(Sumber : Bapak Asrofi, Carik/Sekretaris desa pada tanggal 26 
Februari 2009 bertempat dibalai Desa Telukawur Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara) 

 

b. Solusi dari Notaris/PPAT 

Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenang dalam 

mengurus pemindahan hak atas tanah melalui jual beli juga dapat 

berperan dalam membantu masyarakat untuk memahami pentingnya 

balik nama SPPT PBB, terutama karena adanya pemberian 

kewenangan dari Kantor Pajak kepada Notaris/PPAT. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Notaris/PPAT, diketahui informasi sebagai 

berikut : 

“ jual beli tanah yang sah adalah jual beli yang 
dilakukan dihadapan Notaris/PPAT karena dibuktikan 
dengan Akta Jual Beli. Setelah itu pihak pembeli 
dapat mengurus sendiri PBBnya atau memberi 
kewenangan kepada Notaris/PPAT untuk mengurus 
administrasinya termasuk balik nama SPPT PBB 
tanpa harus melalui desa. Seharusnya perubahan itu 
sudah otomatis dapat terjadi dengan laporan bulanan 
yang diberikan Notaris/PPAT ke Kantor Pajak, akan 
tetapi pada kenyataan di lapangan tidak. Karena balik 
nama SPPT PBB harus diurus lagi untuk pengurusan 
administrasi yang lebih jelas.” 

(Sumber : Bapak H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 16 Maret 2009) 
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Dan solusi yang dapat diberikan bagi masyarakat atau pemilik 

baru yang ingin melakukan balik nama SPPT PBB adalah sebagai 

berikut : 

“ setelah peralihan jual beli dihadapan Notaris/PPAT, 
pemilik dapat memberikan wewenang kepada 
Notaris/PPAT yang bersangkutan untuk mengurus 
administrasi PBB, mulai dari pengisian SPOP hingga 
balik nama SPPT PBB. Proses ini dilakukan setelah 
sertifikat hak atas tanah dengan nama pemilik baru 
sudah selesai.“ 

(Sumber : Bapak H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 16 Maret 2009) 
 

“pemilik baru dapat mengurus balik nama SPPT PBB 
melalui desa, memberikan kuasa kepada 
Notaris/PPAT, atau langsung datang sendiri ke 
Kantor Pajak dengan membawa fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), fotokopi sertifikat, dan permohonan 
balik nama. Sebaiknya apabila SPPT PBB belum di 
balik nama masyarakat langsung melaporkan dan 
mengajukan permohonan balik nama ke Kantor 
Pajak.” 

(Sumber : Ibu Christanty Dwie Hastatie, BSc.,S.H, Notaris/PPAT di 
Jepara pada tanggal 30 Maret 2009) 

 

Notaris/PPAT dalam memberikan solusi atau masukkan kepada 

masyarakat agar lebih paham mengurus administrasi perpajakan, 

termasuk mengurus balik nama SPPT PBB, sifatnya lebih 

perorangan, bukan secara umum. Solusi itu berupa pelayanan dan 

pemberitahuan mengenai pentingnya mengurus SPPT PBB balik 

nama kepada pihak yang melakukan jual beli tanah di hadapan 

Notaris/PPAT.  
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c. Solusi dari Kantor Pelayanan Pajak 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian 

Ekstensifikasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Kudus, Bapak Rahmad Siswoyo,S.Sos.,M.Si, berikut ini solusi yang 

diberikan agar pemilik baru dapat mengurus balik nama SPPT PBB : 

“ SPPT PBB wajib dibalik nama setelah jual beli 
tanah dihadapan Notaris/PPAT. Yang berwenang 
untuk balik nama SPPT PBB dari pemilik lama ke 
pemilik baru hanya KPP. Desa atau Notaris/PPAT 
hanya sebagai fasilitator dalam pengurusan ke KPP. 
Solusi dari KPP bagi pemilik baru adalah sebaiknya 
pemilik baru dapat mendatangi desa atau langsung 
datang ke KPP untuk mengurus balik nama, dan lebih 
baik pemilik baru sudah membawa kelengkapan data-
data pendukung yang bermaksud mengubah nama di 
SPPT PBB. Selain itu dengan memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat, dengan informasi melalui media 
cetak daerah, memberikan sosialisasi dan informasi 
melalui desa, Notaris/PPAT, dan tempat-tempat 
pembayaran yang ditunjuk seperti Bank dan kantor 
pos; serta terus melaksanakan pelayanan dengan baik 
agar masyarakat peduli dalam mengurus administrasi 
dan membayar PBB. Sehingga dapat terwujudnya 
tertib administrasi. ” 

(Sumber : Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala bagian 
Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Februari 
2009). 
 

Kesimpulan mengenai solusi pengurusan SPPT PBB yang 

belum balik nama oleh Pemilik baru adalah sebagai berikut :  

1) Solusi dari Desa adalah pemilik baru dapat langsung datang ke 

balai desa untuk segera melaporakan SPPT PBB yang belum 

balik nama dengan membawa syarat-syarat seperti fotokopi 
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SPPT PBB tahun sebelumnya, fotokopi KTP atau fotokopi 

sertifikat tanah. Perangkat desa akan membantu wajib pajak 

dalam mengisi SPOP dan memberikan pengertian mengenai 

pentingnya balik nama SPPT PBB; 

2) Solusi dari Notaris/PPAT adalah pemilik baru dapat memberikan 

kuasa kepada Notaris/PPAT untuk melakukan pengurusan balik 

nama SPPT PBB ke kantor perpajakan. Sebenarnya proses balik 

nama SPPT PBB sudah otomatis terjadi melalui laporan bulanan 

yang dikirimkan oleh Notaris/PPAT ke kantor perpajakan, 

namun tidak semua Notaris/PPAT mengirimkan laporan bulanan 

ini. Proses ini baru dapat dilakukan setelah sertifikat hak atas 

tanah dengan nama pemilik baru sudah selesai; 

3) Solusi dari Kantor Pelayanan Pajak adalah wajib pajak dapat 

langsung datang ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di kantor 

pajak dan menyampaikan maksud kedatangan, kemudian petugas 

akan memberikan pengarahan mengenai pengurusan balik nama 

SPPT PBB. Sebaiknya pada saat pemilik baru datang ke TPT 

sudah membawa kelengkapan data-data pendukung yang 

bermaksud mengubah nama di SPPT PBB.  
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B. Pembahasan 

1. Kewenangan Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan hak atas 

tanah melalui jual beli tanah yang terjadi di Desa Telukawur 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

  Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), maka mengurus pemindahan hak atas tanah melalui jual 

beli merupakan salah satu tugas pokok dari PPAT. Kewenangan PPAT 

adalah membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan hukum 

termasuk jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan kedalam perusahaan 

(inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian hak tanggungan, dan 

pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.  

Peranan Notaris/PPAT sangatlah penting di dalam pelaksanaan 

administrasi pertanahan, karena data pendaftaran tanah yang tercatat di 

Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan tanah yang 

bersangkutan baik menyangkut data fisik, data yuridis dan hubungan 

hukum yang menyangkut bidang tanah tersebut. Perubahan data yuridis 

diperoleh dari Notaris/PPAT, dan menurut ketentuan didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan 

dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan 

dengan akta PPAT. Sebelumnya fungsi PPAT sebagai pejabat yang 

berfungsi membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak 
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atas tanah atau pemberian hak baru atas tanah telah ditegaskan di dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

PPAT dan sebagainya. Disini dapat di simpulkan bahwa PPAT 

merupakan pejabat yang memiliki kewenangan yang sah berdasarkan 

Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum termasuk jual beli. 

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai bagaimana kewenangan 

Notaris/PPAT dalam pemindahan hak atas tanah melalui jual beli 

berdasarkan wawancara diatas adalah sebagai berikut : 

a. Membuat akta otentik mengenai jual beli dan mengurus perubahan 

data yuridisnya sampai ke Kantor Pertanahan merupakan salah satu 

kewenangan Notaris/PPAT berdasarkan Undang-Undang; 

b. Notaris/PPAT memiliki kewajiban untuk membuat laporan bulanan 

yang disampaikan kepada Kantor Perpajakan dan Kantor Pertanahan 

untuk pendataan perubahan data yuridis, termasuk perubahan nama 

wajib pajak di SPPT PBB dari pemilik lama ke pemilik baru setelah 

jual beli; 

c. Notaris/PPAT dapat membantu pengurusan balik nama SPPT PBB 

wajib Pajak ke Kantor Pajak apabila mendapat kuasa dari wajib 

pajak atau pemilik baru yang sah;  

  Adapun kewenangan Notaris/PPAT dalam pemindahan hak atas 

tanah melalui jual beli berdasarkan data hasil penelitian dan disesuaikan 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 



92 

 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) adalah : 

a. Melayani masyarakat yang ingin melakukan jual beli di hadapan 

Notaris/PPAT dengan baik dan profesional; 

b. Membuat akta jual beli yang diketahui dan ditanda tangani oleh 

pihak pertama (pihak penjual), pihak kedua (pihak pembeli), dua 

orang saksi dan PPAT yang bersangkutan; 

c. Akta jual beli yang dibuat diberi satu nomor urut yang berulang pada 

permulaan tahun takwim, dan dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 

lembar yaitu lembar pertama sebanyak 1 rangkap disimpan oleh 

PPAT yang bersangkutan, dan lembar kedua sebanyak 1 rangkap 

atau lebih yang menjadi objek perbuatan hukum dalam akta, 

disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan 

pendaftaran. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

diberikan salinannya; 

d. Akta jual beli tersebut harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada 

semua pihak yang hadir; 

e. PPAT wajib menyampaikan akta jual beli yang dibuatnya berikut 

dokumen-dokumen yang bersangkuatan kepada Kantor Pertanahan 

untuk didaftar selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditanda 

tanganinya akta jual beli tersebut; 
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f. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta jual beli kepada Kantor Pertanahan kepada 

para pihak yang bersangkutan; 

g. Apabila diberi kuasa oleh pihak kedua atau pihak pembeli (pemilik 

baru), Notaris/PPAT dapat mengurus administrasi perpajakan seperti 

mengisi SPOP (Lihat Lampiran 13) untuk melakukan balik nama 

SPPT PBB ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila sudah selesai maka 

Notaris/PPAT wajib memberikan pemberitahuan kepada pemilik 

baru bahwa SPPT PBB akan dikirim melalui Kantor Pos atau diantar 

oleh perangkat desa; 

h. PPAT juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan bulanan 

PPAT sesuai dengan formulir yang ditetapkan yang harus dikirimkan 

kepada instansi-instansi termasuk kantor perpajakan untuk pendataan 

perubahan data yuridis. 

 

 Adapun hal-hal apa saja yang terdapat di dalam Laporan Bulanan 

PPAT adalah sebagai berikut (Lihat lampiran 14): 

a. Pada kops laporan bulanan : 

1) Ditujukan kepada instansi-instansi terkait seperti Kantor 

Pertanahan, Kantor Perpajakan, dan Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional; 

2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan daerah 

kerja dari Notaris/PPAT yang bersangkutan; 
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3) Keterangan bulan dan waktu periode laporan bulanan tersebut; 

b. Pada bagian tabel laporan bulanan : 

1) Nomor urut; 

2) Nomor akta dan tanggal; 

3) Bentuk perbuatan Hukum; 

4) Nama, alamat, dan NPWP pihak yang member (pihak yang 

mengalihkan) dan pihak yang menerima; 

5) Jenis nomor hak; 

6) Letak tanah; 

7) Luas (m2) tanah dan bangunan; 

8) HT (Harga Transaksi); 

9) SPPT PBB (Nomor Objek Pajak Tahun dan Nilai Jual Objek) 

10) SSP/Surat Setoran Pajak (tanggal dan dalam rupiah); 

11) SSB/Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (tanggal dan dalam rupiah); 

12) Keterangan; 

c. Pada bawah tabel 

Diberi tanggal, tanda tangan dan nama jelas Notaris/PPAT yang 

bersangkutan. 

  Laporan bulanan tersebut diperlukan untuk memonitor data serta 

mengikuti aktivitas para PPAT dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun kemungkinan laporan nihil. Hal ini 
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juga sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, dimana 

Kepala Kantor Pertanahan mutlak memerlukan data yang harus disajikan 

dalam bentuk akta yang hanya boleh dibuat seorang PPAT. Bagi 

Notaris/PPAT yang melalaikan atau belum memenuhi kewajiban membuat 

laporan bulanan tersebut, dianggap tidak disiplin dan dapat diambil 

tindakan administratif. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 640-1261 tanggal 10 April 1989. 

  Jadi, yang dapat disimpulkan disini adalah bagaimana 

kewenanangan Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan hak atas 

tanah melalui jual beli adalah Notaris/PPAT selain tugas pokoknya 

melaksanakan pembuatan akta-akta otentik bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan perbuatan hukum yang akan menjadi bahan laporan bagi 

perubahan data yuridis di Kantor Pertanahan, serta mendapat wewenang 

dari Kantor Perpajakan untuk mengirimkan laporan bulanan setiap bulan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan apabila Notaris/PPAT 

tersebut diberi kuasa oleh pemilik baru untuk mengurus balik nama SPPT 

PBB maka Notaris/PPAT juga berwenang untuk mengurus administrasi 

pajak, mulai dari pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke 

Kantor Pelayanan Pajak hingga mengurus balik nama SPPT PBB pemilik 

baru yang memberi kuasa. 
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2. Prosedur yang benar dalam mengurus SPPT PBB yang belum balik 

nama setelah jual beli tanah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT di 

Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

a. Faktor-Faktor Penyebab SPPT PBB belum di balik nama 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan beberapa 

faktor penyebab SPPT PBB yang belum di balik nama : 

1) Dari masyarakat 

a) Wajib Pajak tidak dan/atau belum memahami prosedur 

pengurusan balik nama SPPT PBB 

(1) Bapak Abdillah F; 

(2) Ibu Hj. Maesaroh; 

(3) Bapak Cahyo Susilo; 

(4) Ibu Triyana Erawati; 

b) Wajib Pajak tidak peduli dalam pengurusan balik nama SPPT 

PBB 

(1) Ibu Siti Mufatikhatun; 

(2) Ibu Zawidah; 

(3) Ibu Siti Nur Khadiroh; 

(4) Bapak M. Zamrudin; 

(5) Bapak Sodikin 

c) Wajib Pajak kurang menerima informasi atau pemberitahuan 

dari perangkat desa mengenai balik nama SPPT PBB 

(1) Bapak H.A.Yahya; 
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(2) Bapak H.A.Isyhar; 

(3) Bapak M. Nibar. 

d) Wajib Pajak lupa atau lalai melakukan balik nama SPPT PBB 

(1) Ibu Irma Tri Hastuty; 

(2) Bapak Tamamil Fuadi; 

(3) Ibu Rustinah 

Dari 15 orang responden, sebanyak 4 (empat) orang tidak 

dan/atau belum memahami prosedur balik nama SPPT PBB, 5 (lima) 

orang tidak peduli dalam pengurusan balik nama SPPT PBB, 3 (tiga) 

orang merasa kurang menerima menerima informasi atau 

pemberitahuan dari perangkat desa mengenai balik nama SPPT PBB, 

dan 3 (tiga) orang yang lalai atau lupa melakukan balik nama SPPT 

PBB. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masih ada 

masyarakat yang belum memahami pentingnya balik nama SPPT 

PBB, sehingga masih ada saja masyarakat yang tidak peduli dan lalai 

dalam melakukan balik nama SPPT PBB. Masyarakat yang tidak 

dan/atau belum memahami prosedur balik nama SPPT PBB dan 

kurang mendapat informasi sebaiknya bertanya kepada perangkat 

desa yang mengantar SPPT PBB, karena dengan sudah dilakukannya 

balik nama SPPT PBB memudahkan bagi kepentingan wajib pajak itu 

sendiri. 
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2) Dari Kantor Pelayanan Pajak 

a) Menurut Bapak Robby Tampubolon, Kepala KPP Pratama 

Jepara, berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Januari 2009 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, alasan mengapa 

SPPT PBB belum dibalik nama adalah karena tergantung 

mau atau tidak mau Wajib Pajak mengurusnya; 

b) Menurut Bapak Rahmad Siswoyo, S.Sos.,M.Si, Kepala 

bagian ekstensifikasi pajak KPP Pratama Kudus adalah 

karena pemilik baru hak milik atas tanah bertempat tinggal di 

luar daerah atau kota, sehingga SPPT PBB masih 

menggunakan nama pemilik lama namun pemilik baru tetap 

membayar PBB setiap tahunnya. Pemilik baru kurang paham 

atau bahkan tidak mendapat informasi dari Notaris/PPAT 

yang bersangkutan mengenai pengurusan SPPT PBB setelah 

jual beli di hadapan Notaris/PPAT. Pemilik baru lalai atau 

lupa dalam mengurus SPPT PBB baru. Pemilik baru dengan 

sengaja tidak mengurus SPPT PBB atas namanya agar tidak 

dikenakan kewajiban membayar pajak PBB. 

Jadi dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan SPPT 

PBB belum di balik nama dapat disebabkan dari subjek pajak atau 

Wajib Pajak itu sendiri dan kurangnya informasi baik dari 

Notaris/PPAT dan Kantor Perpajakan. Selain itu dapat juga 

disebabkan karena Notaris/PPAT lalai atau tidak memenuhi 
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kewajibannya yaitu membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke 

Kantor Pertanahan dan Kantor Perpajakan, padahal data-data yang 

ada di laporan bulanan tersebut menjadi tolak ukur atau monitor bagi 

perubahan data yuridis di lapangan setelah terjadi perbuatan hukum di 

hadapan Notaris/PPAT. Sebenarnya dengan adanya laporan bulanan 

tersebut perubahan nama SPPT PBB dari pemilik lama ke pemilik 

baru dapat langsung terjadi secara otomatis tanpa perlu pemilik baru 

mengurusnya sendiri ke kantor pajak atau melalui desa. 

b. Prosedur yang benar dalam mengurus SPPT PBB balik nama di 

Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 

Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembayaran PBB 

merupakan sebagai pihak yang membantu dan memfasilitasi 

masyarakat desa yang enggan datang ke bank atau kantor pos atau 

tempat pembayaran lainnya yang di tunjuk oleh Kantor Pelayanan 

Pajak. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa 

Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada umumnya 

dilakukan oleh perangkat desa yang mendatangi warga ke rumah 

masing-masing. Dan penarikannya pun tidak ada kesulitan kecuali 

pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kota dan yang SPPT 

PBB-nya belum dibalik nama, sehingga perangkat desa kesulitan 

menemui Wajib Pajak tersebut.  



100 

 

Setelah ditarik kemudian uang hasil pembayaran PBB 

dikumpulkan di desa untuk didata. Apabila ada Wajib Pajak yang sulit 

ditemui atau belum bisa membayar PBB, maka pihak desa akan 

membayarkan terlebih dahulu. Setelah itu desa akan menyetorkan ke 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank yang di tunjuk oleh 

Kantor Pelayanan Pajak. Semua masyarakat di desa membayar PBB 

melalui desa, tidak ada yang membayar sendiri ke bank karena 

masyarakat merasa sulit untuk membayar sendiri PBB ke bank. Disini 

desa sebagai perangkat berperan mewakili pembayaran PBB ke BPD.  

PBB dapat langsung dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah 

Wajib Pajak tersebut mendapat tagihan pembayaran melalui SPPT 

PBB yang disampaikan oleh desa. Di Desa Telukawur jumlah SPPT 

PBB adalah sebanyak 704, dengan wajib pajak sebanyak 704 orang. 

Namun dari jumlah tersebut sangat sulit untuk diketahui siapa saja 

yang sudah melakukan balik nama SPPT PBB. Adapun alasan 

mengapa data tersebut sulit diperoleh adalah : 

1. Karena pihak desa juga tidak terlalu mengetahui apakah SPPT 

PBB yang di miliki oleh wajib pajak PBB sekarang sudah atas 

nama sendiri atau belum; 

2. Karena pada umumnya jual beli tanah yang dilakukan tidak 

melalui desa akan tetapi langsung melewati Notaris/PPAT. 

(sumber : Bapak Asrofi, Carik / sekretaris Desa Telukawur, tanggal 
30 Maret 2009). 
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Disini Perangkat desa juga berperan dan berkewajiban untuk 

memberikan informasi dan sosialisasi kepada warga desa agar 

mengurus balik nama SPPT PBB setelah jual beli, namun kendala 

yang dihadapi adalah lebih banyak masyarakat desa yang kurang 

merespon terhadap sosialisasi atau informasi tersebut. 

Berikut ini prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum 

dibalik nama di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara : 

1) Untuk mengurus balik nama SPPT PBB melalui desa syarat-

syaratnya adalah Wajib Pajak membawa fotokopi KTP, SPPT 

PBB tahun sebelumnya dan fotokopi sertifikat tanah; 

2) Menjelaskan maksud dan tujuan datang ke Kantor/Balai Desa 

untuk mengurus balik nama SPPT PBB; 

3) Mengisi SPOP dengan jelas dan benar; 

4) Jangka waktu pengurusan SPPT PBB balik nama melalui desa 

kurang lebih 3 bulan tetapi itu juga tergantung dari kebijakan 

kantor pajak. Di dalam pengurusan SPPT PBB baik yang baru 

maupun yang belum balik nama akan memakan waktu 

maksimal 3 bulan di karenakan sistem pengurusan di desa 

bersifat kolektif bukan perseorangan. 

Salah satu hak wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang 

Nomor Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 
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1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah mendapatkan 

penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan PBB, 

termasuk pentingya SPPT PBB yang sudah balik nama. SPPT PBB 

wajib di balik nama setelah melakukan jual beli karena pentingnya 

disini adalah apabila Wajib Pajak sudah memiliki SPPT PBB dengan 

nama sendiri maka tidak akan mudah bersinggungan masalah dengan 

orang lain, dan apabila objek pajak itu akan di jual kembali. Selain 

itu, dengan terteranya nama pemilik baru yang ada di SPPT PBB akan 

lebih memudahkan perangkat desa untuk menyampaikan SPPT PBB 

dan menarik pembayaran PBB setiap tanggal jatuh tempo. Hal ini 

harus disertai dengan peranan desa untuk terus memberikan 

pengarahan, sosialisasi dan pengertian kepada warga desa bahwa 

pajak bukan untuk perangkat desa, tetapi untuk kemajuan suatu 

Negara dimana masyarakat juga akan menikmati hasil pembangunan. 

c. Prosedur yang benar dalam mengurus SPPT PBB balik nama di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus 

Untuk diketahui oleh masyarakat bahwa Kantor Pelayanan 

Pajak tidak menerima pembayaran PBB secara langsung, melainkan 

KPP menyebarkan atau menunjuk tempat pembayaran berupa bank, 

kantor pos, dan bank-bank yang di tunjuk seperti bank Jateng untuk 

melayani Wajib Pajak yang akan membayar PBB. SPPT PBB akan 

dicetak secara masal apabila data-data SPOP sudah terkumpul semua 

dan tidak ada kesalahan sehingga tidak perlu dikeluarkan Surat 



103 

 

Ketetapan Pajak (SKP). Kemudian pada bulan berikutnya SPPT PBB 

yang sudah dicetak diserahkan oleh pemerintah daerah, dari 

pemerintah daerah diserahkan ke Bupati, lalu ke Kecamatan dan 

terakhir ke desa yang akan membantu dan memfasilitasi masyarakat 

dalam mengurus administrasi dan pembayaran PBB. Namun ada 

kemungkinan Wajib Pajak yang belum menerima SPPT PBB 

misalnya karena Wajib Pajak tinggal diluar kota dan objek pajak 

berupa tanah/bangunan ada di desa sehingga Wajib Pajak tersebut 

tidak peduli atau tidak mau mengurus SPPT PBB. 

Bagi masyarakat yang ingin mengurus balik nama SPPT PBB 

dapat dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan 

hasil penelitian dan wawancara didapatkan informasi mengenai 

prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum di balik nama di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebagai berikut : 

1) Untuk melakukan balik nama secara langsung di Kantor 

Pelayanan Pajak ada prosedur dan tiga syarat yang harus 

dipenuhi; 

2) Prosedur yang dimaksud adalah masyarakat yang ingin 

melakukan balik nama SPPT PBB secara perorangan dapat 

datang ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP, lalu 

menjelaskan kepada petugas maksud dan tujuannya, setelah itu 

mengisi formulir pengajuan; 
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3) Sedangkan 3 syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

a) Syarat Subjektif 

Syarat subjektif adalah syarat yang berasal dari Wajib 

Pajak itu sendiri. Wajib Pajak datang ke KPP dengan 

membawa data-data yang bermaksud mengubah nama SPPT 

PBB. Data-data tersebut dapat berupa sertifikat tanah, akta 

jual beli, Surat Ijin Menempati (SIM), atau surat perjanjian 

sewa menyewa yang ditanda tangani oleh Notaris. Apabila 

Wajib Pajak tidak memiliki data-data tersebut, cukup dengan 

surat pengantar dari desa. 

b) Syarat Objektif 

Syarat objektif adalah syarat yang berasal dari objek 

pajaknya. Syarat ini sudah jelas tertuang di sertifikat atau akta 

jual beli, maupun dengan surat keterangan dari desa. Jika ada 

bangunannya, maka dengan Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB). 

c) Syarat Perpajakan 

Syarat perpajakan adalah dengan dibuktikan melalui 

pembayaran pajak yang telah lewat/tahun lalu yang sudah 

harus dibayar atau ada tanda pelunasannya. Tidak ada denda 

bagi masyarakat yang belum membalik nama SPPT dan ini 

bersifat gratis. Denda yang akan di kenakan adalah denda 

bagi Wajib Pajak yang belum membayar PBB. 
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4) Jangka waktu pengurusan balik nama SPPT PBB secara 

perorangan adalah minimal 3 hari. 

Gambar 04. Alur prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak 

Mengisi SPOP dengan lengkap,benar, jelas, 
dan sejujurnya 

KPP pengembalian 30 hari 

SKP jika ada 
kesalahan atau 

melebihi jangka 
waktu 30 hari 

SPPT PBB Mengisi 
SPOP 

kembali 

Sudah nama 
pemilik baru 

Masih nama 
pemilik 

lama/belum nama 

Melalui Desa 

Datang kebalai 
desa dengan 

membawa data-
data pendukung. 

Data pendukung : 
‐ Sertifikat tanah 
‐ SPPT PBB 

tahun lalu 
Jangka waktu 3 
bulan 

Memberi kuasa 
Notaris/PPAT sekaligus 

membawa data-data 
pendukung. Jangka 
waktu tidak tentu 

Ke KPP 

Prosedur Syarat 

- Subyektif 
- Objektif 
- Perpajakan 

Datang ke TPT 
dan 

menjelaskan 
maksud dan 

tujuan 

Jangka waktu 
3 hari 
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3. Solusi Pengurusan SPPT PBB yang Belum Balik Nama Oleh Pemilik 

Baru 

a. Solusi dari Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara 

Bagi masyarakat desa yang belum mendapat SPPT PBB, atau 

SPPT PBB-nya belum balik nama, maka solusi yang diberikan 

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrofi, sekretaris/carik 

desa, adalah sebagai berikut : 

1) Apabila pemilik baru ingin melakukan balik nama di SPPT PBB 

yang lama melalui desa dapat langsung datang ke desa menemui 

perangkat desa atau sekretaris desa dengan membawa fotokopi 

SPPT PBB lama, fotokopi sertifikat tanah atau membawa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), kemudian mengisi Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) dengan benar untuk didata perubahan nama 

wajib pajak yang ada di SPPT PBB. 

2) Perangkat desa akan terus memberikan pengarahan, sosialisasi, 

dan pengertian kepada masyarakat desa pentingnya mengurus 

administrasi dan pembayaran PBB, termasuk mengurus balik 

nama SPPT PBB. Pentingnya balik nama ini adalah apabila 

pemilik sudah mempunyai SPPT PBB dengan nama sendiri maka 

akan lebih mudah proses jual belinya ketika pemilik akan 

menjual kembali, selain itu dengan adanya bukti SPPT PBB 

tidak akan mudah bersinggungan dengan orang lain. Karena 
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objek pajak yang ada di SPPT PBB sudah jelas. Namun itu 

semua juga tergantung bagaimana respon masyarakat apakah 

mau peduli atau tidak; 

3) Perangkat desa akan lebih baik dalam melayani masyarakat yang 

hendak mengurus administrasi perpajakan, termasuk pengurusan 

balik nama SPPT PBB hingga ke Kantor Perpajakan. 

 

b. Solusi dari Notaris/PPAT 

Berdasarkan hasil wawancara, berikut ini ada beberapa solusi 

yang diberikan oleh Notaris/PPAT Bapak Abdullah Qomar 

Nasikh,S.H, Bapak Zainur Rohman,S.H, Ibu Christanty Dwie 

Hartatie,BSc.,S.H agar pemilik baru dapat mengurus SPPT PBB yang 

belum balik nama : 

1) Setelah peralihan jual beli dihadapan Notaris/PPAT, pemilik 

dapat memberikan kuasa kepada Notaris/PPAT yang 

bersangkutan untuk mengurus administrasi PBB, mulai dari 

pengisian SPOP hingga balik nama SPPT PBB. Proses ini 

dilakukan setelah sertifikat hak atas tanah dengan nama pemilik 

baru sudah selesai; 

2) Pemilik baru dapat mengurus balik nama SPPT PBB melalui 

desa, memberikan kuasa kepada Notaris/PPAT, atau langsung 

datang sendiri ke Kantor Pajak dengan membawa fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), fotokopi sertifikat, dan permohonan 
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balik nama. Sebaiknya apabila SPPT PBB belum di balik nama 

masyarakat langsung melaporkan dan mengajukan permohonan 

balik nama ke Kantor Pajak; 

3) Notaris/PPAT secara perseorangan akan memberikan informasi 

bagi setiap masyarakat yang melakukan perbuatan hukum seperti 

jual beli dihadapan Notaris/PPAT bagaimana prosedur 

pengurusan administrasi perpajakan setelah jual beli selesai; 

4) Notaris/PPAT menawarkan jasa untuk melakukan pengurusan 

administrasi perpajakan atau memang mendapat kuasa dari pihak 

yang bersangkutan; 

5) Setiap Notaris/PPAT melakukan kewajibannya secara tepat 

waktu yaitu untuk membuat dan mengirimkan laporan bulanan 

kepada instansi-instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan 

Kantor Perpajakan agar perubahan data yuridisi dapat segera 

dilakukan.  

 

c. Solusi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus 

Berikut ini solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Kudus berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad 

Siswoyo,S.Sos.,M.Si agar pemilik baru dapat mengurus balik nama 

SPPT PBB : 

1) Pemilik baru dapat langsung datang ke Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan 
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membawa fotokopi sertifikat tanah atau identitas diri dan SPPT 

PBB yang lama. Namun apabila pemilik baru tidak memiliki 

kelengkapan tersebut dapat membawa surat keterangan dari desa; 

2) Sebaiknya pada saat datang ke KPP, pemilik baru sudah 

membawa kelengkapan data-data pendukung yang bermaksud 

mengubah nama di SPPT PBB dan memberitahukan kepada 

petugas maksud dan tujuan;  

3) Memberikan sosialisasi dan informasi melalui desa, 

Notaris/PPAT, dan tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk 

seperti Bank dan kantor pos; 

4) Memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat peduli dalam 

mengurus administrasi PBB, termasuk mengurus balik nama 

SPPT PBB, sehingga dapat terwujud tertib administrasi. 

Apabila pemilik baru sebagai wajib pajak bermaksud mengubah 

nama yang terdapat dalam SPPT PBB di desa atau langsung di KPP, 

sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu data-data atau kelengkapan 

surat-surat yang bermaksud untuk mengubah nama di SPPT PBB. 

Apabila wajib pajak untuk pertama kali menerima SPPT PBB setelah 

melakukan jual beli melalui Notaris/PPAT, wajib pajak sebaiknya 

pada saat menerima SPPT PBB, harus membiasakan diri untuk 

meneliti kebenaran/keabsahan SPPT PBB yang diterimanya, terutama 

mengenai nama yang tertera dalam SPPT PBB. Hal ini menurut Tony 

Masyhrul (Tony Marsyahrul, 2005: 151) sangat penting untuk 



110 

 

kepentingan wajib pajak itu sendiri. Pada waktu mengisi Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk medapatkan SPPT PBB, 

wajib pajak pun harus mengisi dengan jelas, benar, lengkap, dan 

ditanda tangani. Apabila wajib pajak melakukan balik nama dan 

mengisi SPOP di Desa, maka sudah menajdi kewajiban perangkat 

desa untk membantu pengisian SPOP, begitu juga dengan di Kantor 

Pelayanan Pajak, karena wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan 

yang baik. Pengisian SPOP dengan jelas dan benar, dan sesuai dengan 

keadaan yang ada (jujur) merupakan faktor penentu data-data yang 

ada di SPPT PBB juga terdata dengan baik. Apabila data dan 

keterangan yang ada di SPOP dan SPPT PBB sudah sesuai, maka 

dengan ini baik Negara maupun Wajib Pajak tidak akan mudah 

terkena masalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

i. Kewenanangan Notaris/PPAT dalam mengurus pemindahan hak atas 

tanah melalui jual beli adalah Notaris/PPAT selain tugas pokoknya 

melaksanakan pembuatan akta-akta otentik juga dapat mengurus balik 

nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, akan tetapi 

dengan catatan bahwa Notaris/PPAT tersebut diberi kuasa oleh pihak yang 

bersangkutan, yakni pemilik baru sebagai wajib pajak.  

j. Prosedur pengurusan SPPT PBB yang belum balik nama dapat dilakukan 

melalui desa, atau memberi kuasa kepada Notaris/PPAT, atau dapat 

langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) daerah masing-masing. 

Pengurusan balik nama SPPT melalui desa maupun langsung melalui KPP 

sama-sama harus membawa kelengkapan berupa : fotokopi SPPT PBB 

tahun sebelumnya disertai dengan fotokopi sertifikat tanah atau Kartu 

Tanda Penduduk (KTP). Pemilik baru juga diharuskan untuk mengisi 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

k. Solusi pengurusan balik nama SPPT PBB oleh pemilik baru adalah 

sebaiknya pemilik baru pada saat datang ke desa, atau memberi kuasa 

kepada Notaris/PPAT, atau langsung datang ke KPP untuk melakukan 

pengurusan balik nama sudah dengan membawa kelengkapan data-data 

pendukung yang bermaksud mengubah nama di SPPT PBB.  
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Jika pemilik baru ingin melakukan balik nama SPPT PBB dengan waktu 

yang singkat dan cepat, yakni 3 hari, pemilik baru dapat langsung 

mengajukan permohonan balik nama SPPT PBB dengan membawa syarat-

syarat ke KPP, dan dapat juga melalui bantuan perangkat desa atau 

memberi kuasa kepada Notaris/PPAT untuk mengurus balik nama SPPT 

PBB. Namun hal ini akan memakan waktu yang cukup lama yakni sekitar 

3 bulan karena sifatnya kolektif.  

B. Saran 

1. Kepada Notaris/PPAT adalah untuk melayani masyarakat yang melakukan 

jual beli tanah dengan baik dan juga memberikan informasi kepada 

pemilik hak atas tanah yang baru dalam pengurusan SPPT PBB. Selain itu 

Notaris/PPAT juga harus melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan 

laporan bulanan kepada Kantor Pertanahan dan Kantor Perpajakan untuk 

kepentingan perubahan data yuridis. 

2. Kepada Pemerintah Desa untuk dapat terus memfasilitasi masyarakat 

dalam pengurusan SPPT PBB dan pelayanan lainnya dengan baik dan 

cepat. Ada tertib dan pelayanan administrasi yang memenuhi hak-hak 

masyarakat. Sedangkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah 

untuk berpedoman pada laporan bulanan yang dikirimkan oleh 

Notaris/PPAT dalam perubahan data di SPPT PBB secara langsung 

dengan praktis, dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat dalam mengurus balik nama SPPT PBB di KPP. 
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3. Kepada pemilik baru adalah untuk segera melakukan balik nama SPPT 

PBB apabila nama wajib pajak yang terdapat di SPPT PBB masih 

merupakan nama pemilik lama, karena balik nama SPPT PBB sangat 

penting untuk dilakukan, baik itu demi kepentingan wajib pajak itu sendiri 

dan untuk memudahkan perangkat desa dalam mengantar SPPT PBB ke 

wajib pajak dan menarik pembayaran PBB setiap tanggal jatuh temponya. 
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