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ABSTRAK 

This study aims to find out: 1) The role of transfer of Customs Tax on Land and Building 
Rights from the Central Government to Local Governments in increasing Bengkayang 
Regency's Original Regional Revenue, 2) Factors affecting the impact of the transfer of 
Customs Tax on Land and Building Rights from The Central Government to the Regional 
Government in increasing the Original Revenue of the Bengkayang Regency. This 
research was conducted with descriptive qualitative method and was related to the 
effectiveness of BPHTB acceptance before and after the transfer from the Central 
Government to the Regional Government. The data used are secondary data in the form 
of Realization of Bengkayang Regency Regional Revenue Report for 2005-2016 and 
BPHTB transaction reports since the transfer in 2011-2016. The results of this study 
indicate that: 1) Although the effectiveness of BPHTB tax revenue decreases but does not 
have a direct impact on the receipt of Regional Original Revenue due to PAD receipts 
from before and after the transfer continues to increase, 2) Factors that influence include 
Data, HR, transaction value, collaboration between institutions and infrastructure 
availability. 

Keywords: transfering, own-source revenue, Duty on Land and Building Right 
Acquisition. 

 

a. PENDAHULUAN 

Desentralisasi daerah otonom diterapkan agar daerah dapat berkembang 
sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak selamanya bergantung pada 
pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan 
sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui upaya 
optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Hal ini meliputi 
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semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan 
yang ada termasuk kewenangan yang dibatasi melalui Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan 
urusan rumah tangganya sendiri. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin 
besar kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 
berbasis pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), basis pajak daerah yang masih terbatas, 
banyaknya Peraturan Daerah bermasalah perihal pemungutan, dan lemahnya 
pengawasan pungutan daerah yang dikarenakan sistem pengawasan masih bersifat 
represif juga penerapan sanksi yang belum maksimal. Pajak Daerah yang 
selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki 
penghasilan dan dikenakan atas setiap transaksi penjualan tidak terkecuali 
transaksi jual beli tanah atau transaksi pengalihan hak yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan bangunan, yang biasanya disebut Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dilimpahkannya pengelolaan BPHTB 
kepada Kabupaten/Kota tentu akan lebih memahami seluk beluk daerahnya 
serta mengetahui pula apa yang terbaik bagi daerahnya. Dari sisi pelayanan 
kepada Wajib Pajak, pengelolaan BPHTB diharapkan akan menjadi lebih baik. 
Menindaklanjuti desentralisasi BPHTB maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkayang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan dalam 
pelaksanaan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 
2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Bengkayang. 

Klasifikasi NJOP tahun 2011 s/d tahun 2015 masih mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Sedangkan untuk tahun 2016 dasar klasifikasi NJOP mengalami 
perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 
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tentang Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Bengkayang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah Bagaimana penanan serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pengalihan 
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah 
Pusat ke Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bengkayang? 

 

b. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Otonomi Daerah 

Konsep otonomi daerah di Indonesia adalah bahwa kewenangan untuk 
menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja, tetapi 
merupakan keputusan terbaik dalam mengambil keputusan politik yang ditempuh 
guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik 
dan pembangunan. Berkaitan dengan ini, Wijaya (2002) dalam Ratih Harinsari 
(2012) menyatakan bahwa: ―Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Melalui 
otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh 
kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.‖ 

Adanya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan kepada pemerintah 
daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
serta untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi 
daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya 
yang dimiliki setiap daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada 
kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan 
daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

 

2.2 Efektivitas 

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis 
maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan 
mendalam dari efesiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan 
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tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan usaha. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 
Sedarmayati (2009:59) mengenai pengertian efektivitas yaitu : ‖Efektivitas 
merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat 
dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan 
masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi 
dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum 
tentu efisiensi meningkat.‖ 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target 
telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Efektivitas merupakan suatu 
ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Jika 
efektivitas dikaitkan dengan pajak, maka efektivitas pajak adalah perbandingan 
antara penerimaan pajak dengan target (potensi) penerimaan pajak.  

 

2.3 Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli 
Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah dengan maksud tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam 
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 
desentralisasi. 

Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh 
pemerintah pusat‖. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu daerah Pendapatan 
Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan 
meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah daerah karena 
dapat digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan daerahnya. 

 

 

2.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan adalah : 

a) Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self 
assessment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri utang 
pajaknya ; 

b) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehen 
Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP); 

c) Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, 
maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang 
melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan 
sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d) Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan 
daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka 
memantapkan otonomi daerah; 

e) Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar 
ketentuan ini tidak diperkenankan. 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

Mengacu pada tujuan penelitian yakni mengetahui dan menganalisa 
dampak pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang dengan mengetahui faktor- 
faktor yang mempengaruhi dampak pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Tarif 
Pajak dan Luas Tanah dan Bangunan. 

 

c. METODA PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer berupa wawancara dan observasi yang dilakukan secara 
langsung di lokasi/objek penelitian. Data atau informasi yang diperoleh dari 
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kunjungan lapangan melalui proses dialog intensif dengan pengambil keputusan 
dan stakeholders terkait dengan pelaksanaan pengenaan BPHTB di Kabupaten 
Bengkayang. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu data yang berasal 
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berupa data Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Realisasi penerimaan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Data sampel diambil berdasarkan sebelum dan sesudah pelaksanaan 
pengalihan BPHTB yang dikelompokkan menjadi : 

1. Data sebelum pengalihan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 
Daerah. (Tahun 2005 s/d Tahun 2010) 

2. Data sesudah pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan 
NJOP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 
(Tahun 2011 s/d Tahun 2015) 

3. Data sesudah pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan 
NJOP berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 
(Tahun 2016). 

 

3.2 Data 

 Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder 
(secondary data). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak 
dipublikasikan (Sugiyono, 2014). Data yang diperoleh untuk penelitian ini 
diperoleh dari website dan perpustakaan di Bank Indonesia perwakilan 
Kalimantan Bara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data). Data Panel adalah 
kombinasi dari data time series dan cross section. Metode yang bisa digunakan 
untuk mengestimasi model regresi data panel. Data sekunder dalam penelitian 
yaitu data 14 Kabupaten/Kota di Provinsi yang meliputi data jumlah kredit modal 
kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi yang disalurkan bank di Kalimantan 
Barat serta data pertumbuhan ekonomi kota Kalimantan Barat. Keseluruhan 
variable yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang diamati 
adalah data dari tahun 2011-2015. 

3.3 Metode Analisis Data 
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1. Hasil pengumpulan informasi dan data akan dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk menjawab fenomena yang diperoleh didalam penelitian. 
Analisis deskriptif kualitatif dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang 
terjadi di Kabupaten Bengkayang termasuk hambatan yang ada terkait 
dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB. 

2. Menganalisis penerimaan BPHTB, dengan mendeskripsi proses pengelolaan 
mulai dari pendataan, penetapan, pembayaran dan pengawasan terhadap 
penerimaan BPHTB selama dilakukan penelitian. Kemudian dikaitkan 
dengan efektifitas penerimaan BPHTB sebelum dan sesudah pengalihan dari 
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan keadaan penerimaan secara lebih 
rinci sehingga dapat diketahui perilaku umum yang terjadi pada proses 
pemungutan BPHTB di Kabupaten Bengkayang. Untuk menghitung 
efektifitas pemungutan pajak BPHTB digunakan formula Mardiasmo dan 
Makhfatih (2000) sebagai berikut : 

Realisasi Penerimaan BPHTB 

Efektivitas = --------------------------------------------------- x 100 % 

Target (Potensi) Penerimaan BPHTB 

3. Menganalisis cara penentuan NPOP dengan nilai transaksi atau dengan 
menggunakan NJOP sesuai dengan yang digunakan dalam menetapkan PBB 
dan BPHTB. Pertama akan dilakukan reduksi terhadap informasi yang 
diterima selama penelitian dan selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat 
penjelasan yang lebih fokus terhadap bagian tertentu dalam proses 
pemungutan BPHTB. 

4. Analisis sistem dan prosedur penilaian NPOP BPHTB yang akan dilakukan 
adalah sejauh mana proses penggunaan dan penilaian NJOP mendekati harga 
sebenarnya dan apakah efektif dilakukan, maka akan dilakukan analisis 
dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelaksana teknis di 
Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk 
melakukan pengujian terhadap informasi yang diperoleh. 

Dengan demikian maka metode analisis informasi melalui penelitian ini 
diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana penilaian dan penetapan NPOP ini 
ditopang oleh suatu sistem administrasi yang efektif. Hasil analisis ini akan 
mengungkapkan efektifitas sistem dan prosedur pemungutan BPHTB. Dengan 
kata lain bahwa fokus utama analisis sistem dan prosedur pemungutan adalah 
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menilai apakah mekanisme (jika sudah ada) tersebut berjalan sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan atau diperlukan aturan baik berupa SOP ataupun SOTK 
untuk itu. Untuk mendukung metodologi tersebut diatas maka akan dilakukan 
beberapa rangkaian kegiatan antara lain ; 

- Mengumpulkan dan mereduksi informasi yang diperoleh. 

- Memahami proses penilaian NJOP maupun NPOP BPHTB 

- Mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan transaksi dan penetapan 
NPOP BPHTB. 

- Mempelajari tata cara pendataan dan penilaian yang dilakukan selama ini 
pada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 

 

d. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Realisasi PAD dan penerimaan BPHTB 
dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan adanya pengalihan 
BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah perannya menyebabkan 
berkurangnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, meningkatnya penerimaan PAD 
walaupun penerimaan BPHTB yang masih fluktuatif. Hal ini sementara dapat 
disimpulkan bahwa pengalihan BPHTB ke pemerintah daerah berdampak positif 
terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaaan BPHTB yang masih 
rendah ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BPHTB oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bengkayang masih banyak ditemui hambatan dan kendala.  
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Tabel 1. 
 Realisasi Penerimaan PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan BPHTB 

Kabupaten Bengkayang sebelum dan sesudah Desentralisasi BPHTB 
Tahun 2005 - 2016 

 Tahun Penerimaan PAD 
Penerimaan Dana 
Bagi Hasil Pajak 

Penerimaan 
BPHTB 

Se
be

lu
m

 

2005 3.566.513.836,34 14.798.431.773,00 1.324.987.250,00 

2006 8.029.711.448,09 18.115.142.983,00 1.326.373.901,00 

2007 12.548.750.065,62 17.692.144.891,00 3.054.776.240,00 

2008 15.228.469.028,08 19.684.793.878,00 3.839.419.370,00 

2009 15.297.587.811,53 28.149.421.604,00 5.523.985.544,00 

2010 11.649.105.644,84 27.936.257.434,00 3.012.379.484,00 

Se
su

da
h 

2011 15.465.629.649,68 25.566.730.680,90 35.176.585,00 

2012 17.887.747.406,06 30.485.638.860,00 326.307.165,00 

2013 22.599.492.230,19 27.394.365.532,00 1.585.266.345,00 

2014 37.591.715.170,35 26.733.229.264,00 2.009.879.708,00 

2015 39.464.149.234,07 20.010.232.450,00 549.495.833,00 

2016 43.148.980.442,01 15.407.972.385,00 725.746.468,00 

Sumber : DISPENDA dan BPKAD Kabupaten Bengkayang, 2018 

 

Untuk menghitung efektifitas pemungutan pajak BPHTB digunakan 
formula Mardiasmo dan Makhfatih (2000) sebagai berikut : 

 

Realisasi Penerimaan BPHTB 
Efektivitas = --------------------------------------------------- x 100 % 

Target (Potensi) Penerimaan BPHTB 
 

Faktor yang dipertimbangkan dalam mengukur efektifitas adalah hanya 
mengukur seberapa besar pencapaian target dalam ukuran persentase. Sedangkan 
untuk tujuan yang lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan 
kepastian hukum diabaikan. Hasil perhitungan terhadap efektifitas penerimaan 
pajak BPHTB, sebelum dan sesudah Desentralisasi BPHTB di Kabupaten 
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Bengkayang, dapat ditampilkan pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. 
 Efektifitas Realisasi Penerimaan BPHTB 

Kabupaten Bengkayang sebelum dan sesudah Desentralisasi BPHTB 
Tahun 2005 - 2016 

 Tahun Target Realisasi 
Efektifitas 

% 
Kriteria 

Se
be

lu
m

 

2005 2.700.000.000,00 1.324.987.250,00 49,07 Tidak efektif 

2006 2.700.000.000,00 1.326.373.901,00 49,12 Tidak efektif 

2007 2.700.000.000,00 3.054.776.240,00 113,14 Sangat efektif 

2008 3.128.490.000,00 3.839.419.370,00 122,72 Sangat efektif 

2009 3.128.490.000,00 5.523.985.544,00 176,57 Sangat efektif 

2010 3.128.490.000,00 3.012.379.484,00 96,28 Efektif 

Rata-rata 101,15 
Sangat 
efektif 

Se
su

da
h 

2011 200.000.000,00 35.176.585,00 17,59 Tidak efektif 

2012 2.437.000.000,00 326.307.165,00 13,39 Tidak efektif 

2013 500.000.000,00 1.585.266.345,00 317,05 Sangat efektif 

2014 2.000.000.000,00 2.009.879.708,00 100,49 Sangat efektif 

2015 2.300.000.000,00 549.495.833,00 23,89 Tidak efektif 

2016 2.900.000.000,00 725.746.468,00 33,65 Tidak efektif 

Rata-rata 84,34 
Cukup 
Efektif 

 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pengelolaan penerimaan BPHTB pada 
waktu 6 tahun sebelum pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 
dengan rata-rata 101,15 % dan kriteria sangat efektif sedangkan 6 tahun sesudah 
dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang efektifitas 
malah menurun dengan rata-rata menjadi 84,34 % dengan kriteria cukup efektif. 

Setelah mengetahui bahwa penerimaan BPHTB yang dipungut oleh 
pemerintah daerah ternyata menurun dibandingkan penerimaan BPHTB yang 
dipungut oleh pemerintah pusat, maka dianggap penting juga untuk mengetahui 
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faktor-faktor apa saja yang secara statistik signifikan mempengaruhi besarnya 
penerimaan BPHTB. Secara umum kita memahami bahwa terdapat dua faktor 
yang menentukan keberhasilan pemungutan BPHTB, yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah ketersediaan data, kualitas 
SDM, regulasi (kepastian hukum), teknologi dan kerja sama antara lembaga. 
Sementara faktor eksternal terdiri dari jumlah penduduk, kemajuan ekonomi, luas 
wilayah, kondisi infrastruktur, dan kesadaran masyarakat akan pajak. 

Di samping karena faktor internal, rendahnya penerimaan BPHTB suatu 
daerah juga disebabkan oleh rendahnya potensi, dimana nilai transaksi sebagian 
besar berada di bawah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP). Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menetapkan NPOPTKP paling 
rendah Rp60 juta. Nilai NPOPTKP ini bagi sebagian daerah, terutama yang 
memiliki prospek kurang baik dalam bisnis properti, dirasakan terlalu tinggi.  
Apalagi mengingat sebelumnya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, 
NPOPTKP itu ditetapkan secara regional setinggi-tingginya Rp 60 juta. 

Kabupaten Bengkayang belum melakukan pemutahiran NJOP secara 
optimal. Untuk mengetahui lokasi kecamatan dari 17 kecamatan yang berpotensi 
transaksi BPHTB dapat dilihat dari tabel 3. Tabel 3  yang menunjukkan data 
dari 17 kecamatan jumlah transaksi tertinggi di Kabupaten Bengkayang pada 
tahun 2011 s/d tahun 2016 berada di 7 kecamatan yang infrastrukturnya sudah 
memadai. Sedangkan ada 4 kecamatan yang potensi transaksi BPHTBnya nihil 
dan merupakan daerah yang memang memiliki keterbatasan infrastruktur. Temuan 
ini mengantarkan kita pada kesimpulan awal bahwa ketersediaan infrastruktur 
bukan saja akan menjadi daya tarik bagi investasi masuk serta kemajuan ekonomi, 
tetapi juga akan menjadi pendorong bagi peningkatan kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur 
baik akan termotivasi membayar pajak karena merasa membutuhkan dan 
menikmati infrastruktur yang baik tersebut. Oleh karena itu, untuk menjadi 
perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang mengalami 
penerimaan BPHTB masih tergolong rendah sudah seharusnya melakukan 
evaluasi terhadap alokasi belanja dalam APBDnya agar proporsi untuk belanja 
modal (infrastruktur) terus mengalami kenaikan. 
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Tabel 3. 
Jumlah Transaksi BPHTB berdasarkan lokasi 

Tahun 2011 s/d 2016 

No. Nama Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah 

1. 
Kecamatan Sungai 
Raya 

0 3 4 8 9 4 28 

2. 
Kecamatan Sungai 
Raya 
Kepulauan 

3 5 6 15 11 12 52 

3. Kecamatan Capkala 0 0 0 1 0 1 2 

4. 
Kecamatan 
Monterado 

0 0 1 1 1 1 4 

5. 
Kecamatan 
Samalantan 

0 3 5 3 2 13 26 

6. 
Kecamatan Lembah 
Bawang 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Kecamatan Sungai 
Betung 

0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Kecamatan 
Bengkayang 

20 114 132 182 169 151 768 

9. Kecamatan Teriak 0 0 1 2 1 0 4 
10. Kecamatan Lumar 0 0 3 2 0 6 11 
11. Kecamatan Ledo 0 2 2 3 5 9 21 

12. 
Kecamatan Sanggau 
Ledo 

0 1 3 2 2 11 19 

13. 
Kecamatan Tujuh 
Belas 

0 3 6 8 5 6 28 

14. 
Kecamatan Suti 
Semarang 

0 0 0 0 0 0 0 

15. Kecamatan Siding 0 0 0 0 0 0 0 
16. Kecamatan Seluas 0 1 3 2 4 0 10 

17. 
Kecamatan Jagoi 
Babang 

0 0 2 1 1 3 7 

 Jumlah 23 132 168 230 210 217 980 
Sumber : DISPENDA Kabupaten Bengkayang, 2018. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil perhitungan terhadap efektifitas penerimaan pajak BPHTB, sebelum 
dan sesudah Desentralisasi BPHTB di Kabupaten Bengkayang dapat dijelaskan 
bahwa pengelolaan penerimaan BPHTB pada waktu 6 tahun sebelum pengalihan 
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan rata-rata 101,15% dengan 
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kriteria sangat efektif sedangkan 6 tahun sesudah dikelola langsung oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang efektifitas malah menurun dengan 
rata-rata menjadi 84,34% dengan kriteria cukup efektif. Hasil uji beda 
berpasangan di Kabupaten Bengkayang telah membuktikan secara efektifitas 
bahwa penerimaan BPHTB setelah pengalihan lebih rendah dibandingkan 
sebelumnya. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi 
Firrawan (2014) yaitu perbandingan efektifitas realisasi penerimaan BPHTB di 
Kabupaten Kayong Utara antara sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 
mengalami penurunan yaitu dari 694,18% menjadi 90,05%. 

Walaupun efektifitas penerimaan pajak BPHTB menurun tetapi tidak 
berdampak langsung dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu 
penerimaan PAD dari sebelum dan sesudah pengalihan terus meningkat 
sedangkan dari segi penerimaan Dana bagi Hasil Pajak mengalami penurunan. 
Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan olah I Gusti Ngurah 
Dwi Purna Wijaya (2014) yaitu Penerimaan DBH di Kabupaten Karangasem 
setelah desentralisasi cenderung mengalami peningkatan walaupun tidak 
signifikan. Dalam arti penerimaan DBH setelah desentralisasi lebih besar 
dibandingkan dengan sebelum desentralisasi. Secara teori seharusnya dengan 
beralihnya BPHTB menjadi pajak daerah maka penerimaan DBH akan berkurang. 
Sedangkan dampaknya terhadap penerimaan PAD walau kontribusinya masih 
tergolong kecil namun terus meningkat tiap tahunnya. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengalihan pajak BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 
Daerah di Kabupaten Bengkayang dapat dikatagorikan sebagai berikut : 

1. Faktor Internal antara lain terdiri dari : 

a. Database yang diserahkan oleh KPP Pratama Singkawang terkait dengan 
luas tanah dan bangunan menunjukkan nilai yang tidak akurat. Database 
merupakan acuan dasar untuk pengisian SPOP oleh wajib pajak untuk 
itu perlu memperbaharui NJOP sebaiknya dua tahun sekali. 

b. Sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang 
menangani perpajakan ini masih perlu dipersiapkan lebih baik dari segi 
kualitas dan kuantitas. Karena pada saat ini jumlah pegawai di sub 
bidang pendaftaran dan pelayanan dan sub bidang penetapan dan 
penagihan masih sangat kurang sehingga belum bisa optimal dalam 
memberikan pelayanan dan pemungutan pajak BPHTB. 
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c. Nilai jual beli tanah dan atau bangunan didasarkan pada nilai transaksi, 
yaitu harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang 
yang melakukan transaksi: Selain didasarkan oleh nilai transaksi, khusus 
diluar jual beli didasarkan pada nilai pasar, yaitu harga rata-rata dari 
transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak tanah dan 
atau bangunan. Besar kecilnya nilai transaksi dipengaruhi oleh luas tanah 
dan bangunan, NJOP dan tarif pajak BPHTB. Jumlah penerimaan 
BPHTB suatu daerah juga disebabkan oleh rendahnya potensi, dimana 
nilai transaksi sebagian besar berada di bawah Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Undang-Undang No. 28 tahun 
2009 menetapkan NPOPTKP paling rendah Rp 60 juta. Nilai NPOPTKP 
ini bagi sebagian daerah, terutama yang memiliki prospek kurang baik 
dalam bisnis properti, dirasakan terlalu tinggi. 

2. Faktor Ekternal terdiri dari antara lain : 

a. Kerjasama yang baik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan 
BPHTB (misal: dibentuk forum atau tim) seperti Notaris, PPAT, BPN, 
KPP serta Pemda sendiri sangat penting untuk menghasilkan nilai 
transaksi yang mendekati nilai sebenarnya serta meningkatkan layanan 
yang baik kepada wajib pajak; 

b. Ketersediaan infrastruktur bukan saja akan menjadi daya tarik bagi 
investasi masuk serta kemajuan ekonomi, tetapi juga akan menjadi 
pendorong bagi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar 
pajak. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur baik akan 
termotivasi membayar pajak karena merasa membutuhkan dan 
menikmati infrastruktur yang baik tersebut. 

Berdasarkan proyeksi penerimaan BPHTB setelah ada kenaikan NJOP 
tanah sesuai dengan hasil pengolahan data penelitian pada lampiran dapat 
digambarkan pada tabel 4 dan grafik 1 berikut: 
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Tabel 4. 
Proyeksi Jumlah Penerimaan BPHTB Setelah perubahan NJOP 

No Kenaikan 
NJOP 

Penerimaan 
BPHTB dengan 

tarif 5 % 

Penerimaan 
BPHTB dengan 

tarif 3 % 
1 sebelum kenaikan 61.012.750 36.607.650 
2 Tahap 1 87.641.800 52.585.080 
3 Tahap 2 115.697.250 69.418.350 
4 Tahap 3 143.752.700 86.251.620 
5 Tahap 4 171.808.150 103.084.890 
6 Tahap 5 199.863.600 119.918.160 
7 Tahap 6 227.919.050 136.751.430 
8 Tahap 7 255.974.500 153.584.700 
9 Tahap 8 284.029.950 170.417.970 

10 Tahap 9 312.085.400 187.251.240 
11 Tahap 10 340.140.850 204.084.510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 1. 

Proyeksi Jumlah Penerimaan BPHTB Setelah adanya perubahan NJOP 

  

 Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa apabila NJOP dinaikan sebesar 
10 kali maka penerimaan BPHTB mendekati jumlah penerimaan BPHTB 
berdasarkan harga transaksi. Hal ini menggambarkan bahwa NJOP Kabupaten 
Bengkayang masih sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai harga 
pasar tanah sehingga NJOP tanah dan bangunan sangat perlu untuk dikaji ulang. 
Dengan kenaikan NJOP Tanah dan Bangunan selain berdampak untuk 
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peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga memberi keuntungan bagi masyarakat 
yang akan menjual tanah dan bangunan mereka. Tetapi harus diperhatikan juga 
dalam menaikkan NJOP jangan sampai terlalu membebankan masyarakat dan 
mengurangi minat investor dalam berinvestasi. Untuk itu dalam menaikan NJOP 
juga harus diimbangi dengan kajian pengenaan tarif. Sehubungan tarif yang 
dikenakan di Kabupaten Bengkayang adalah tarif tertinggi yaitu 5% sedangkan 
berdasarkan potensi penerimaan BPHTB Kabupaten Bengkayang masih rendah. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak pengalihan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat meningkatkan Penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang walaupun efektifitas penerimaan 
BPHTB pada waktu 6 tahun sebelum pengalihan dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah dengan rata-rata 101,15 % dan kriteria sangat efektif 
sedangkan 6 tahun sesudah dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkayang efektifitas malah menurun dengan rata-rata menjadi 84,34 % dengan 
kriteria cukup efektif. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan 
mengevaluasi apakah kebijakan BPHTB seperti objek, subjek, tarif, dan Nilai 
Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh daerah sudah disesuaikan dengan kondisi 
dan tujuan pembangunan daerah. 

 

e. SIMPULAN 

1. Pengelolaan penerimaan BPHTB pada waktu 6 tahun sebelum pengalihan 
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah termasuk dalam kriteria sangat 
efektif sedangkan 6 tahun sesudah dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bengkayang efektifitas malah menurun dengan kriteria cukup 
efektif. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
dalam meningkatkan efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga 
jumlah penerimaan BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus 
meningkat secara signifikan. 

2. Penerimaan BPHTB ternyata sangat terkait dengan seberapa baik pemerintah 
daerah merancang dan menjalankan program ekonominya, seberapa menarik 
suatu daerah menjadi tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat 
berinvestasi, dan seberapa baik kondisi infrastruktur yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

110 
 

 

3. Perubahan density berpengaruh positif terhadap perubahan penerimaan 
BPHTB, semakin tinggi density maka penerimaan BPHTB juga akan 
semakin tinggi. Artinya, kepadatan penduduk merupakan faktor penting 
dalam penerimaan BPHTB. Daerah yang padat penduduknya 
menggambarkan tingginya persaingan untuk mendapatkan tanah dan 
bangunan yang menyebabkan harga akan meningkat. 

4. Peningkatan harga merupakan sumber utama potensi peningkatan penerimaan 
BPHTB. Buktinya, penerimaan BPHTB Kota (yang biasanya lebih padat) 
jauh lebih tinggi dibanding penerimaan BPHTB kabupaten. 
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