
 
 

 1  PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

 Menjelang berakhirnya tahun 2011, perekonomian global kembali 
dihadapkan pada situasi yang tidak menggembirakan, dimulai dengan krisis 
ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. Kondisi perekonomian AS melemah dan 
tertekan oleh tingginya pengangguran, sedangkan kondisi perekonomian Eropa 
dipicu oleh krisis utang.  Kekacauan ekonomi di Amerika Serikat dipicu oleh 
krisis ketidakpercayaan sebagai akibat adanya berbagai kecurangan dari pelaku 
ekonomi dan keuangan, sehingga tidak ada perbaikan terhadap tingkat 
pengangguran.  Kekacauan di Eropa dipicu oleh krisis utang pemerintah dengan 
rasio utang yang tinggi, sehingga cukup mengagetkan berbagai pihak.  Defisit 
yang lebar serta penggunaan utang yang tidak efisien dan terarah, semakin 
menambah beban utang beberapa negara Eropa.  

Bappenas dalam Tinjauan Ekonomi Triwulanan pada Triwulan IV tahun 
2011 mengemukakan bahwa negara-negara Yunani, Irlandia, dan Portugal pada 
tahun 2010 memiliki defisit anggaran masing-masing sebesar (-10.5%), (-32.4%) 
dan (-9.1%) (Bappenas 2012:2). Defisit anggaran tersebut melebihi batas 
maksimum (-3%) yang ditetapkan Stability and Growth Pact (SGP) atau Pakta 
Pertumbuhan dan Stabilitas.  Negara-negara Yunani, Irlandia dan Portugal juga 
memiliki rasio utang pemerintah dibanding PDB tahun 2010 masing-masing 
sebesar 144.9%, 96.2%, dan 93.0%, yang melebihi 60% dari PDB, sebuah batasan 
yang dianggap relatif aman.  
  Kondisi fiskal Indonesia belum mengkhawatirkan, defisit anggaran 
Indonesia tidak melebihi batas  (-3%) yang ditetapkan SGP (The Guardian 
2003:1).  Kondisi yang sama juga terjadi pada nominal utang, walau ada kenaikan, 
namun rasio terhadap PDB masih rendah, tidak melebihi batas maksimum 60% 
yang dianggap sebagai batas aman.  Defisit APBN dan tingkat utang pemerintah 
tersebut dianggap masih dalam batas kewajaran.  
 Sekjen OECD, Rintaro Tamaki  menyatakan  bahwa rata-rata GDP 
Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menjadi yang tertinggi di kawasan 
ASEAN (Jakarta Post 30 Nov 2011). World Bank, IMF dan ADB pada tahun 
2011, memproyeksikan perekonomian Indonesia 2012 cukup cerah.  Pada tahun 
2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menyentuh level 6.7%, meningkat 
dibanding 2011 yakni sebesar 6.5%. Namun demikian, untuk memperoleh 
pertumbuhan yang berkesinambungan, Indonesia masih perlu belajar dari negeri-
negeri yang telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonominya, seperti China.  
Terkait dengan hal tersebut, salah satu ungkapan terkenal dari Den Ziaoping yang 
perlu direnungkan adalah “Tidak penting kucing hitam atau kucing putih, yang 
penting kucing itu dapat menangkap tikus” (Bisnis Indonesia 24 April 2012).   

Di tengah krisis global, perekonomian Indonesia masih mencari titik 
keseimbangan baru, sehingga belum dapat dipastikan faktor apa yang merupakan 
pembentuk PDB paling dominan.  Menurut Agus Suman, Guru Besar Ilmu 
Ekonomi Universitas Brawijaya kekuatan dan daya tahan ekonomi Indonesia 
tahun 2012 terhadap krisis Eropa dan Amerika Serikat adalah: 
1 Ekonomi dan potensi domestik tetap kukuh dari terjangan krisis, karena 

konsumsi domestik yang merupakan motor penggerak menyumbang 70% dari 
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PDB, yang salah satu pendorongnya ialah masifnya investasi berbasis 
konsumsi. 

2 Efek Eropa dan Amerika Serikat tak terlalu berpengaruh, karena ekspor 
menyumbang kurang lebih 28% dari PDB (Media Indonesia, 3 Januari 2012).  

Masalah pajak dan utang adalah dua sumber pembiayaan anggaran negara 
yang saling melengkapi.  Penarikan pajak yang terlalu tinggi dan eksesif akan 
mengurangi kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan investasi.  Sebaliknya, 
penarikan utang yang terlalu besar akan mendorong kenaikan biaya bunga dan 
beban utang di masa mendatang.  Strategi kebijakan fiskal diperlukan untuk 
menyeimbangkan antara pendanaan dari pajak dan utang.  Penerimaan pajak perlu 
dipacu dengan menaikkan tax base dan kepatuhan pajak, sedangkan utang akan 
diperlukan apabila penerimaan pajak meleset dari perkiraan. Adapun 
perkembangan tax-ratio Indonesia yang merupakan perbandingan penerimaan 
pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010-2013 dapat dilihat pada 
Tabel 1.  Tabel 1 memperlihatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, tahun 2010-
2013, tax ratio  Indonesia berkisar 11%-12% untuk pengertian sempit dan 14%-
16% untuk pengertian luas. 

 
Tabel 1  Perkembangan tax ratio Indonesia tahun 2009 – 2013 

                  (Triliun Rupiah) 

Keterangan : 
a APBN-P 2013. 
b Penerimaan Pajak Daerah tahun 2010-2013 merupakan data APBD. 
c Data 2009 sd 2012 merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
d Realisasi 2013 (sementara), press release Kemenkeu, 5 Januari 2014. 
e Badan Pusat Statistik, Berita resmi statistik, 5 Februari 2014. 
Sumber data : 
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 
Laporan Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan, 16 Agustus 2013 

 
Berdasarkan data World Bank dan Heritage Foundation, Tax ratio 

Indonesia tahun 2011 mencapai 11.8% dan tahun 2012 sebesar 12.0%, dan berada 
di urutan ke 139 dari 177 negara.  Apabila dibandingkan dengan beberapa negara 
lain termasuk negara-negara ASEAN, maka tax ratio Indonesia termasuk rendah. 
Tax ratio Indonesia bahkan lebih rendah dibanding tax ratio sebagian besar 
negara-negara ASEAN;  namun masih lebih tinggi dibandingkan Laos, Kamboja 
dan Birma, yang berarti bahwa pemungutan pajak di Indonesia tidak optimal.   
Tax ratio di negara-negara timur tengah seperti Qatar, Oman, Kuwait dan United 
Arab Emirat, termasuk kelompok rendah, karena sebagian besar anggaran negara 

No Jenis Penerimaan  2009 2010 2011 2012 2013  
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45.1 
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723.3 
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47.7 
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873.9 
193.5 
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180.6
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11.8% 
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ditopang dari hasil penerimaan migas, dan bukan dari penerimaan pajak.  
Perbandingan tax ratio tahun 2012 di beberapa negara di dunia termasuk negara-
negara ASEAN, dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2  Tax ratio tahun 2012 di berbagai negara di dunia 

 
U-
rut 
an 
 

Negara Heritage 
Founda-

tion  
20121) 

World 
Bank 
20112) 

 U-
rut 
an 

Negara Heritage 
Found-
ation 

20121) 

World 
Bank 
20112) 

2 Denmark 49.0 33.8  104 India 17.7 10.4 
6 Perancis 44.6 21.3  108 China 17.0 10.53)

13 Jerman 40.6 11.7  107 Thailand 4) 17.0 17.6 
16 Belanda 39.8 21.9  111 Mesir 15.8 14.0 
20 Inggris 39.0 27.0  114 Malaysia 4) 15.5 15.3 
22 Argentina 37.2   121 Philipina 4) 14.4 12.4 
30 Selandia Baru 34.5 27.0  123 Singapura 4) 14.2 13.8 
42 Kanada 32.2 31.1  127 Vietnam 4) 13.8  
44 Australia 30.8 20.5  139 Indonesia 4) 12.0 11.8 
53 Jepang 28.3 9.8  148 Laos 4) 10.8  
61 Amerika Serikat 26.9   152 Panama 10.6  
63 Korea Selatan 26.8 15.6  155 Pakistan 10.2 9.2 
70 Papua New 

Guinea 
24.5   157 Banglades 8.5 10.0 

72 Uruguay 23.1 19.7  159 Kambodja 4) 8.0 10.0 
97 Chili 18.6 18.9  169 Birma 4) 4.9  
98 Kenya 18.4 19.9  173 Qatar 2.2 14.73)

99 Kamerun 18.2   174 Oman 2.0 2.2 
102 Nikaragua 17.8 14.7  176 Kuwait 1.5 0.8 

     177 United Arab  
Emirates 

1.4  

Sumber data:  
World Bank (http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS/countries.  
(diakses 15 Januari 2014), dan Heritage Foundation (diakses 15 Januari 2014) 
Keterangan:  
1) The Heritage Foundation adalah suatu “think tank” Amerika yang berpusat di Washington, DC., 
dengan misinya adalah memformulasi dan promosi kebijakan publik konservatif berdasarkan 
prinsip-prinsip kebebasan, pemerintah yang terbatas, kebebasan individu, nilai-nilai tradisional 
Amerika dan suatu pertahanan nasional yang kuat.  
2)Data tahun 2011 3)Data tahun 2010 (http://data.worldbank.org/indicator). 
4)Negara-negara ASEAN 

 
 

 Perbandingan property tax ratio tahun 2010 di beberapa negara di dunia, 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3  Property tax ratio tahun 2010 di berbagai negara di dunia 

 
No Negara Rasio Tarif  

efektif 
Keterangan 

1 Perancis 4.30 - Berdasarkan budget kota 
2 Inggris 4.21 - Pajak poperti tambahan 2%, jika 

nilai sewa melebihi £ 55,000 
3 Kanada 3.54 0.6%-

1.1% 
Maksimum di Ontario. Tarif 
berdasarkan anggaran/budget kota. 

4 Amerika Serikat 3.15 - Berbeda setiap state/ kota sesuai 
peraturan setempat 

5 Argentina1 2.90   
6 Jepang 2.69 1.4% Plus City Planning tax setiap kota, 

max 0.3%. 
7 Korea 2.62   
8 Australia 2.47 0,5%-

3,7% 
Land tax (progresif),  
di South Australia 

9 Cina 1.73   
10 Afrika Selatan 1.39 - Rasio perumahan dan pertanian 

1:0.25 
11 Brasil 1.25 2.0%-

2.5% 
Maksimum dan progresif 

12 Rusia 1.20 2.2% Maksimum dan progresif 
13 Italia 0.81 0.4%-

0.7% 
Registration fee 0.6% 

14 Jerman 0.80 1%-2% Berbeda setiap kota 
15 Indonesia 0.57 0.3% Maksimum 
16 India 0.48 - Berbeda setiap kota, nilai sewa 

sebagai tax base 
17 Turki 0.27   
18 Meksiko1 0.25 - Property tax sebagai pajak lokal 

sejak 1983
19 Rata-rata G20  1.92  Unweighted 
20 Rata-rata OECD 1.78  Unweighted2

Keterangan: 
1Data tahun 2009 
2Rata-rata (unweighted) tahun 2010 dari 34 negara yang tergabung dalam OECD, tahun 2011 
sebesar 1.79% dari GDP. 
Sumber:  
1.OECD. 2011, ‘Revenue Statistics 2011’ 
2.International Property Tax Institute (IPTI). 2013. IPTIpedia. Toronto.  
3.Prashant Prakash. 2013. Property Taxes, Across G20 Countries: Can India Get it Right?.   
   New Delhi: Oxfam India  
  

 Berdasarkan rasio property tax terhadap Gross Domestic Product (GDP) 
pada tabel 3 dapat diketahui bahwa Indonesia berada di urutan 15 dari 18 negara 
yang tergabung di G20. Rasio property tax terhadap GDP di Indonesia masih 
dibawah rata-rata negara-negara yang tergabung di G20 (1.92) maupun OECD 
(1.78). Demikian pula, tarif maksimum 0.3% termasuk yang terendah apabila 
dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung di OECD. 
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Langkah penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian 
Indonesia adalah dengan menghentikan tradisi utang yang selama ini dilakukan 
untuk menutup anggaran.  Tradisi utang telah membuat Indonesia sulit untuk 
menentukan kebijakan sendiri, karena harus mentaati aturan yang dibuat oleh 
pihak peminjam utang.  Adanya peningkatan pendapatan per kapita rakyat 
Indonesia, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk fokus pada upaya 
pembangunan yang bertopang pada pajak, dan bukan dari utang.  

Penerimaan perpajakan Indonesia sepanjang tahun 2009-2012 
disampaikan pada Tabel 4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi 
penerimaan pajak sepanjang tahun  2010-2013 meningkat variatif, dan tahun 2013 
menunjukkan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu 2010-2013, walaupun 
penerimaan perpajakan melampaui 1,000 Triliun. 

 
Tabel 4  Penerimaan perpajakan Indonesia tahun 2010-2013 

 
No Jenis Penerimaan Penerimaan Perpajakan (triliun 

rupiah) 
2010 2011 2012 2013* 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Pajak Dalam Negeri 
a. Pajak Penghasilan 
b. Pajak Pertambahan Nilai 
c. Pajak Bumi dan Bangunan 
d. BPHTB 
e. Cukai 
f. Pajak Lainnya 
Pajak Perdagangan 
Internasional 
a. Bea Masuk 
b. Bea Keluar 
Jumlah Penerimaan 
Perpajakan 

694.4
357.0 
230.6 
28.6 
8.0 

66.2 
4.0 

28.9

20.0 
8.9 

723.3

819.8
431.1 
277.8 
29.9 

- 
77.0 
3.9 

54.1

25.3 
28.9 

873.9

930.9 
465.1 
337.6 
29.0 

- 
95.0 
4.2 

49.6 
 

28.4 
21.2 

 
980.5 

1,024.7 
502.6 
383.4 
25.3 

- 
108.5 

4.9 
47.4 

 
31.6 
15.8 

 
1,072.1 

 
4 

 
% Peningkatan per tahun 16.7 20.8

 
12.2 

 
9.3 

Keterangan: 
*Realisasi 2013 (sementara), press release Kemenkeu, 5 Januari 2014.  
Sumber Data  :  
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 (diakses 18 Agustus 2013 dan diolah) 

 
 Walaupun secara nominal penerimaan pajak meningkat setiap tahun, 
namun beberapa pengamat perpajakan menyatakan bahwa selama ini telah terjadi 
kebocoran dalam penerimaan pajak (Antara, 13 November 2013). Pernyataan 
mereka telah ditulis di berbagai media massa, antara lain adalah:  
1 Potensi pajak hilang Rp512 Triliun atau 50% dari total penerimaan pajak. 
 Perkumpulan Prakarsa menyatakan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia 

terhadap PDB hanya kurang lebih 12%, sedangkan rata-rata penerimaan pajak 
di kelompok negara menengah kebawah telah mencapai 19%, potensi pajak 
yang hilang diperkirakan Rp512 Triliun atau hampir 50% dari total 
penerimaan (The Jakarta Post 14 Maret 2012). 
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2 Potensi pajak yang hilang mencapai 40%. 
 Menurut International Monetery Fund (IMF), perkiraan konservatif potensi 

pajak di Indonesia yang hilang mencapai 40% (Berdikari Online, 14 Maret 
2012). 

3 Kebocoran pajak sebesar 4% dari PDB. 
 Nusron Wahid, anggota DPR, menyatakan bahwa dalam RAPBN-P 2010, tax 

ratio hanya 11.7 persen;  padahal, tax ratio di negara-negara berkembang rata-
rata mencapai 16 persen.  Oleh karena itu, Nusron Wahid menduga ada 
kebocoran pajak senilai selisih 4% PDB. Dengan PDB Rp 6,000 triliun, nilai 
4% tersebut mencapai Rp240 triliun (Kompasiana 12 Maret 2012). 

4 Potensi kebocoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai 40% - 60%. 
 Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan Ronny Bako mengatakan, 

potensi kebocoran dari PPN bisa mencapai 40% hingga 60% dari penerimaan 
PPN atau di atas Rp 140 triliun. "Kalau mau jujur-jujuran, potensi kebocoran 
negara dari PPN bisa sampai 40%-60% per tahun dari total PPN," kata Ronny 
(Harian Kontan 11 November 2011). 

 Kebocoran pajak maupun tidak optimalnya penerimaan pajak dapat 
diakibatkan oleh under tax/assessment, korupsi, penyelundupan pajak (tax 
evasion), penghindaran pajak (tax avoidance), dan/atau kegiatan perburuan rente 
lainnya.  Kegiatan mencari  rente (rent-seeking) dapat didefinisikan sebagai upaya 
individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan 
regulasi pemerintah (Yustika 2006:147). Menurut Krueger (1974) dalam 
tulisannya The Political Economy of the Rent-seeking Society, menyatakan “…In 
other instances, rent-seeking takes other forms, such as bribery, corruption, 
smuggling, and black market…” (Krueger 1974:291). Dalam keadaan berbeda, 
perburuan rente menjadi bentuk-bentuk lainnya, seperti penyuapan, korupsi, 
penyelundupan dan pasar gelap. Tidak optimalnya penerimaan pajak secara 
nasional, dapat berakibat pada tidak optimalnya transfer pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah.  Rendahnya transfer ke pemerintah daerah juga 
mengakibatkan rendahnya APBD, sehingga upaya peningkatan pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat menjadi tidak efektif, bahkan pengangguran dan 
kemiskinan tidak beranjak dari negeri yang “gemah ripah loh jinawi”. 
 Sebenarnya sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah 
mendapat keleluasaan lebih untuk mengurus APBD-nya.  Hal ini ditujukan agar 
pembangunan dapat lebih merata dan lebih tepat sasaran, karena pemerintah 
daerah dianggap lebih paham kebutuhan daerahnya masing-masing. Namun, 
apabila melihat APBD di seluruh kabupaten/kota, para pengamat berpendapat, 
bahwa belanja pegawai masih dominan untuk pengeluaran APBD.  Menurut 
catatan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), belanja modal 
di beberapa daerah sangat minim, yakni hanya 1%-5%.  Menurut  Kementerian 
Keuangan, sebanyak 297 daerah atau 60.5% dari 491 kabupaten/kota, belanja 
pegawainya lebih dari 50% (Bisnis Indonesia 1 Mei 2012).  Oleh karena itu, maka 
desentralisasi fiskal diperlukan untuk mendukung otonomi daerah serta 
mengurangi kesenjangan antar daerah.  Implementasi desentralisasi fiskal tersebut 
antara lain dengan diterbitkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). 
 Sesuai dengan Pasal 180 UU PDRD  tersebut, maka pajak pusat yang telah  
dialihkan ke daerah sejak 1 Januari 2011 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah 
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dan/atau Bangunan (BPHTB), sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
Perkotaan (PBB P2) dialihkan secara bertahap ke Pemerintah Kabupaten/Kota 
selambat-lambatnya 1 Januari 2014.  Pemerintah daerah perlu mempersiapkan 
diri, agar pengelolaan PBB dan BPHTB menjadi lebih baik atau minimal tidak 
menjadi lebih buruk dari sebelumnya.  Realisasi BPHTB pada tahun 2011,  
kurang lebih Rp 8 Triliun telah beralih sepenuhnya menjadi pajak daerah, 
sedangkan PBB P2 dengan potensi yang relatif sama, yakni kurang lebih Rp 8 
Triliun akan menjadi pajak daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, 
selambat-lambatnya 1 Januari 2014.  

Realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2011 di wilayah DKI Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp3.8 Triliun atau 46% 
dari penerimaan PBB P2 nasional. Perbandingan realisasi penerimaan PBB P2 
tahun 2003-2011 Jabodetabek, non Jabodetabek dan Nasional dapat dilihat pada 
Tabel 5 dan Gambar 1. 

 
Tabel 5  Realisasi penerimaan PBB perdesaan perkotaan (PBB P2) 2003-2012  
 di Jabodetabek dibandingkan penerimaan PBB P2 nasional 

Sumber data : Ditjen Pajak, 2 Juli 2013 
 
 Penerimaan PBB P2 di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi 
(Jabodetabek) tahun 2003-2012 mempunyai peran 44%-46% dari penerimaan 
PBB P2 nasional. Wilayah Jabodetabek merupakan wilayah potensial dibanding 
dengan wilayah lainnya di Indonesia, pertumbuhannya dapat dilihat pada Gambar 
1.

 
  
  
 Gambar 1   Grafik realisasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan 
   tahun 2003 – 2012 
 

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Indonesia 

Jabodetabek 

Non 
Jabodetabek 

Milyar rupiah

(dalam milyar rupiah) 
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nasional 2,765  3,103  3,677  4,372  5,126  6,112  6,895  7,580  8,264  9,035 

Jabodetabek 1,254  1,411  1,683  1,952  2,285  2,755  3,073  3,445  3,772  4,027 

Non Jabodetabek 1,511  1,692  1,994  2,420  2,841  3,357  3,822  4,135  4,492  5,008 

% Jabodetabek 
terhadap 
Nasional 

45.3  45.5  45.8  44.6  44.6  45.1  44.6  45.5  45.6  44.6 
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 Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penerimaan PBB P2 baik 
nasional maupun Jabodetabek menunjukkan peningkatan yang tajam. Peningkatan 
penerimaan tersebut, bukan disebabkan perubahan tarif, namun karena 
meningkatnya nilai jual obyek pajak (NJOP) sebagai basis perhitungan pajak PBB 
P2.  
 Dasar pengenaan pajak PBB P2 adalah NJOP. Penetapan  NJOP 
merupakan  bagian yang rumit dalam  pengelolaan PBB, dibandingkan dengan 
komponen administrasi lainnya. Penetapan NJOP  dilaksanakan melalui kegiatan 
pendataan dan penilaian properti secara massal terhadap kurang lebih 104 juta 
bidang tanah/bangunan  di Indonesia. 

Penetapan NJOP bumi dan bangunan merupakan nilai rata-rata dari 
sekelompok bidang tanah dan bangunan yang mempunyai nilai yang relatif 
sama/seragam, sehingga mempunyai konsekuensi logis dengan timbulnya deviasi 
atau variabilitas terhadap nilai pasar propertinya. Sebagian masyarakat 
menghendaki nilai properti serendah mungkin sesuai dengan keinginannya untuk 
membeli properti, membayar premi asuransi atau membayar pajak. Sebaliknya, 
bagi calon penjual, pemohon pinjaman atau penerima ganti rugi mengharapkan 
nilai properti setinggi mungkin. Akurasi penetapan  NJOP perlu selalu dipelihara 
dan dimutakhirkan, agar masyarakat dan instansi pengguna tidak dirugikan.  

NJOP  yang telah ditetapkan di wilayah Jabodetabek, dianggap masih jauh 
dari nilai pasarnya (under-assessment) dan tidak adil atau regresif antar objek 
pajak.  Penetapan NJOP yang under-assessment mengakibatkan potensi pajak 
tidak dapat direalisasikan secara optimal. Selanjutnya, penetapan NJOP akan 
dianggap tidak adil (regresif), apabila NJOP pada properti-properti yang lebih 
murah, ditetapkan dengan tingkat rasio assessment terhadap nilai pasarnya lebih 
tinggi, dibandingkan dengan NJOP pada properti-properti yang lebih mahal. 
Dengan demikian, jika ketidakadilan vertikal/regresivitas yang tinggi eksis dalam 
penetapan NJOP, maka perlawanan masyarakat kelas bawah, yang diasumsi 
memiliki properti yang murah, dimungkinkan memboikot pemungutan PBB P2.  
 Terjadinya kebocoran penerimaan pajak telah banyak dilaporkan oleh 
berbagai media massa, namun dari literatur yang ada menunjukkan bahwa 
informasi ilmiah mengenai hal tersebut masih minim.  Hasil penelusuran literatur 
memperlihatkan bahwa penelitian terkait property tax, keadilan pajak dan 
kebocoran pajak telah dilakukan antara lain oleh Smith (2008) tentang perbedaan 
wilayah/jurisdiksi terhadap beban pajak properti pada penduduk di Chicago, 
Illinois;  McMillen dan Weber (2008) tentang Thin Markets and Property Tax 
Inequities dengan menggunakan pendekatan multinominal logit.  Makhfatih (2005) 
tentang penggelapan pajak di Indonesia;  Allen (2003) tentang measuring vertical 
property tax inequity in multifamily property markets;  Benson  and Schwartz 
(2000) tentang an examination of vertical equity over two reassessment cycles an 
examination of vertical equity over two reassessment cycles dan Sunderman et 
al.(1990) tentang testing for vertical inequity in property tax systems.  Oleh karena 
itu, maka perlu dilakukan penelitian tentang fenomena perburuan rente dan analisis 
penetapan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan di wilayah Jabodetabek 
yang perkembangan ekonominya cukup pesat dan nilai jual tanah dan bangunannya 
berubah dengan cepat. 
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 Perumusan Masalah 
 

Pada dasarnya terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam dunia 
perpajakan nasional, seperti potensi kehilangan pajak hingga 50% dari 
penerimaan, terjadinya kebocoran pajak hingga selisih 4% PDB, potensi 
kebocoran pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 40%-60%.  Permasalahan 
tersebut, juga masih ditambah dengan masalah lain, terutama setelah era otonomi 
daerah dan setelah amanat UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diundangkan. Dengan diberlakukannya Undang-undang 
tersebut, maka pengelolaan PBB P2 akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, 
padahal belum tentu pemerintah daerah siap menerimanya, terutama dalam hal 
peralatan, infrastuktur dan sumber daya manusianya, sehingga kemungkinan 
terjadinya kehilangan dan kebocoran dalam penerimaan pajak akan semakin sulit 
dihindari.  

Diserahkannya PBB P2 kepada Pemerintah Daerah, diduga potensi PBB 
Perdesaan Perkotaan, terutama yang ada di wilayah Jabodetabek tidak dapat 
diperoleh secara optimal, karena telah terjadi perburuan rente (rent-seeking) yang 
cukup potensial (besar).  Selain itu, NJOP masih dianggap jauh dari nilai pasar 
(under-assessment), serta regresif (vertical inequity) antar properti di wilayah 
Jabodetabek.  Oleh karena itu, maka pengelola PBB P2 yang paling lambat pada 
awal 2014 sudah beralih ke pemerintah daerah juga perlu menjaga kinerja 
penetapan/assessment NJOP, agar tidak menjadi lebih buruk. Apabila penetapan 
NJOP  berkinerja buruk, akan memungkinkan rasio rata-rata NJOP terhadap harga 
pasarnya (Assessment Sales Ratio) jauh  di bawah/atas harga pasar; serta bersifat 
regresif/progresif (vertical inequity). Pemerintah daerah perlu menyiapkan diri, 
menjaga agar kinerja penetapan NJOP (assessment) tidak menjadi buruk; 
under/over-assessment dan/atau regresif/progresif.   
  Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, muncul 
pertanyaan penelitian sebagai berikut.  
1 Apakah telah terjadi perburuan rente dalam pembayaran pajak pada bisnis 

properti di wilayah Jabodetabek? 
2 Apakah rasio NJOP terhadap harga pasar (Assessment Sales Ratio) rata-rata  

terbukti   di bawah nilai pasarnya (under-assessment)?  
3 Apakah penetapan NJOP di setiap kabupaten/kota dalam wilayah Jabodetabek 

terbukti bersifat regresif (vertical inequity)? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 

1 Menguji fenomena perburuan rente dalam pembayaran pajak pada bisnis 
properti di wilayah Jabodetabek. 

2 Menguji NJOP di setiap kabupaten/kota dalam wilayah Jabodetabek, dalam 
rangka membuktikan apakah benar masih bersifat under-assessment dan 
regresif.  

3 Mengukur kinerja penetapan NJOP PBB secara komprehensif di setiap 
kabupaten/kota dalam wilayah Jabodetabek. 



10 
 

4 Merumuskan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 
penetapan NJOP dan pengelolaan PBB P2, agar penetapan NJOP menjadi 
lebih akurat dan adil serta realisasi penerimaan pajak menjadi optimal. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan memberikan  kontribusi akademik maupun 
manajerial, seperti diuraikan di bawah ini. 

Kontribusi Akademik 
1 Memberikan kontribusi dalam mengungkap fenomena perburuan rente di 

bidang perpajakan, menguji hipotesis tentang eksisnya under-assessment dan 
regresivitas, menganalisis kinerja penetapan NJOP secara komprehensif di 
setiap wilayah kabupaten/kota, menyempurnakan metode penetapan NJOP, 
serta menyiapkan model estimasi hilangnya potensi pajak. 

2 Memberikan sumbangan bagi perluasan analisis penetapan NJOP (assessment) 
sebagai dasar perhitungan pajak properti dengan menerapkan studi assessment 
sales ratio dan geographically weighted regression, serta menyiapkan model 
estimasi hilangnya potensi pajak. 

3 Membuka kemungkinan lebih lanjut, untuk penelitian dan pendalaman oleh 
peneliti lainnya, baik di bidang perpajakan maupun di bidang penilaian 
properti. 

Kontribusi Manajerial 
1 Memberikan peringatan (warning) kepada Pemerintah daerah dan/atau Ditjen 

Pajak selaku fiskus, bahwa potensi pajak telah berkurang/hilang karena 
fenomena perburuan rente, serta kinerja penetapan NJOP di wilayahnya yang 
belum/kurang baik, seperti underassessment dan regresif, sebelum 
masyarakat/wajib pajak melakukan perlawanan atau pemboikotan pembayaran 
pajak. 

2 Menganalisis kinerja penetapan NJOP di setiap kabupaten/kota dalam wilayah 
Jabodetabek, serta menunjukkan hasil analisis kepada para pejabat/instansi 
terkait dan memberikan alternatif strategi bagi pengelola pajak, untuk:   
a Mengoptimalkan potensi pajak agar mampu meningkatkan penerimaan 

APBD/APBN. 
b Meningkatkan kinerja penetapan NJOP agar NJOP menjadi lebih akurat 

sesuai dengan nilai pasarnya serta adil (tidak regresif/progresif) antar 
properti/objek pajak. 

c Menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan pendataan dan penilaian 
(pemutakhiran data) secara bertahap, menentukan wilayah yang menjadi 
prioritas untuk didahulukan, sehubungan dengan keterbatasan waktu, 
biaya, dan sumber daya manusia.  

3 Menerapkan studi ini di kabupaten/kota lainnya di wilayah Indonesia, sebagai 
alat analisis dan meningkatkan kinerja penetapan NJOP dalam pengelolaan 
PBB P2 sebagai pajak daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
 

Kepala Daerah atau Kepala Kanwil Ditjen Pajak setiap tahun menetapkan 
NJOP pada tanggal 1 Januari tahun yang berjalan.  NJOP tersebut ditetapkan atau 
dimutakhirkan berdasarkan hasil analisis nilai tanah/bangunan dari semua 
transaksi jual-beli pada tahun sebelumnya.  Berdasarkan hal tersebut, maka NJOP 
yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah NJOP per 1 Januari 2012 yang 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk Kota Depok dan Kabupaten Bogor, dan 
oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak setempat untuk 11 kabupaten/kota lainnya di 
Jabodetabek.  

 Data jual-beli yang dikumpulkan adalah semua transaksi jual beli tanah 
dan bangunan yang terjadi secara wajar (arm’s length transactions) di wilayah 
Jakarta, Bogor,  Depok, Tangerang dan Bekasi sepanjang tahun 2012. Transaksi 
jual-beli properti dapat diperoleh dari laporan bulanan para PPAT yang 
disampaikan kepada Kantor Pertanahan dan instansi terkait, sebagai data 
sekunder. Data NJOP dapat diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama.  Data yang diperlukan adalah harga transaksi 
yang wajar serta yang dapat dianggap mewakili harga pasar. Pemilihan transaksi 
yang wajar memerlukan observasi lapangan oleh penilai PBB untuk menguji 
apakah transaksi jual beli tersebut wajar dan obyektif serta tidak dipengaruhi oleh 
faktor-faktor subyektif, seperti upaya menghindari pajak yang lebih tinggi, 
transaksi khusus karena hubungan keluarga, dan jual-beli dengan persyaratan-
persyaratan tertentu. 

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Undang-
undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994. PBB terdiri lima sektor, yaitu 
Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Ruang lingkup 
penelitian ini pada sektor Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 
Formula perhitungan PBB adalah sebagai berikut: 

Tarif x  % NJKP  x  (NJOP-NJOPTKP)  
a. Jika NJKP = 40%, maka  PBB = 0.5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
b. Jika NJKP = 20%, maka  PBB = 0.5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
Keterangan: 
NJKP  = Nilai Jual Kena Pajak 
NJOP   = Nilai Jual Objek Pajak 
NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
 

NJKP sebesar 40% diterapkan untuk semua objek pajak di sektor-sektor 
Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, serta objek pajak dengan  NJOP Rp1 
Milyar ke atas untuk sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan.  NJKP sebesar 20% 
diterapkan hanya untuk objek pajak dengan NJOP di bawah Rp1 Milyar di sektor 
Perdesaan dan sektor Perkotaan.  

Ruang lingkup penelitian ini pada PBB P2, yang sesuai dengan UU Nomor 
28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialihkan menjadi PBB 
Perdesaan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah, paling lambat 31 Desember 
2013. Tarif yang diterapkan pada PBB P2 setelah dialihkan ke daerah, diatur 
dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota, dengan maksimum 0.3%. 
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Tahun 2011,  pada saat PBB P2 sebagai pajak pusat, NJOPTKP dapat 
ditetapkan maksimum Rp12 Juta, selanjutnya sejak tahun 2012 dan seterusnya 
dapat ditetapkan dengan maksimum Rp24 Juta, sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011.  Apabila PBB P2 telah menjadi pajak daerah, 
maka NJOPTKP ditetapkan oleh Pemerintah Daerah minimal Rp10 Juta sesuai 
dengan pasal 77 ayat (4) UU Nomor 28 tahun 2009  . 

NJOP yang merupakan assessment value, akan dibandingkan dengan 
harga pasarnya, sehingga diperoleh Assessment Sales Ratio (ASR) atau yang 
sering disebut Assessment Ratio (A/S) untuk setiap properti yang diperjual-
belikan. Formula Assessment Ratio (A/S) adalah :  

 A/S =   Assessment Value/Market value, atau 
 A/S = Assessment/Sale Price  (IAAO 2013:39).    

Secara operasional, formula tersebut dapat diterjemahkan untuk penelitian di 
bidang Pajak Bumi dan Bangunan  menjadi:  

A/S =  NJOP/Nilai Pasar 
Analisis kinerja penetapan NJOP menerapkan studi Assessment Sales Ratio (ASR) 
yang akan menganalisis dan menguji hipotesis tentang NJOP sebagai assessment 
value; tingkat assessment bersifat over/under-assessment serta independen 
/regresif/progresif untuk setiap kabupaten/kota di Wilayah Jabodetabek.   

Lokasi penelitian adalah di 13 Kabupaten/Kota dalam wilayah Jakarta 
Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).  Kabupaten Kepulauan Seribu 
di analisis dalam satuan wilayah kota/kabupaten induknya, yaitu Kota Jakarta 
Utara.  
 
 

Kebaruan (Novelty) 
 

Kebaruan dari penelitian ini adalah : 
1 Belum ada penelitian di bidang pajak dan penilaian properti yang mengungkap 

terjadinya perburuan rente, serta menganalisis kinerja assessment secara 
komprehensif dalam suatu wilayah regional. Penelitian ini mencakup wilayah 
regional yang cukup luas yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.  

2 Penelitian ini menganalisis data dalam bidang perpajakan (property tax) dan 
bidang penilaian properti (mass appraisal). Sampai saat ini belum ada 
penelitian yang menganalisis data dengan  menerapkan studi Assessment Sales 
Ratio (ASR) secara komprehensif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
sebagai pajak atas properti (property tax) di Indonesia, yang menerapkan 
penilaian properti secara massal. 

3 Penelitian ini dilakukan dalam masa transisi pengalihan PBB P2  (property 
tax) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, berkaitan dengan desentralisasi 
fiskal dan memperkuat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.   

 Dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Depok telah 
melaksanakan pengelolaan PBB P2 per 1 Januari 2012, sedangkan delapan 
kabupaten/kota yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta lima 
kota di wilayah DKI Jakarta mulai melaksanakan per 1 Januari 2013. Tiga  
kabupaten/kota lainnya, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan 
Kabupaten Tangerang mengelola PBB P2 pada tahun 2014. 
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