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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Bogor merupakan salah  satu  kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, berada 

di sebelah selatan Ibukota Jakarta. Kota berlambangkan kujang ini identik dengan julukan 

Kota Hujan, dan merupakan suatu wilayah  yang secara fisik berbentuk “Kota Dalam 

Taman”. Kebun Raya Bogor (Botanical Garden) adalah salah satu icon kota yang terkenal 

dalam dunia pariwisata ataupun ilmiah. Kedudukan topografis kota seluas 11.850 Ha ini yang 

berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor, serta lokasinya yang dekat dengan ibukota 

negara merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan 

ekonomi. Didukung pula dengan kedudukan Bogor di antara jalur tujuan Puncak / Cianjur 

yang menambah potensi strategis bagi pertumbuhan berbagai sektor.  

Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Bogor memiliki tingkat pertumbuhan penduduk 

sebesar 4% per tahun, dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 1.030.720  jiwa 

(BPS Kota Bogor 2015). Dengan tingginya kegiatan di sektor ekonomi dan jasa, serta 

didukung keterkaitan posisi Kota Bogor sebagai penyangga ibukota  Jakarta, berdampak pada 

meningkatnya mobilitas penduduk Kota Bogor, baik secara internal maupun eksternal. 

Meningkatnya aktivitas, mobilitas dan pertumbuhan penduduk, banyaknya pembangunan 

yang menyebabkan semakin sempitnya lahan dan menjadikan harga tanah bertambah mahal, 

serta didukung perilaku masyarakat modern yang cenderung bersifat efisiensi, efektif dan 

estetis, mengakibatkan adanya kebutuhan akan suatu hunian tempat tinggal yang dapat 

mengakomodir tuntutan tersebut. 
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Seperti yang tertera pada Rencana Umum Tata Ruang Kota Bogor (RUTRK) tahun 2004 – 

2009, dengan fungsi kota sebagai Kota Pemukiman, maka desakan akan permintaan ruang 

(lahan) pada sektor perumahan / pemukiman cukup besar. 

Perkiraan kebutuhan penambahan perumahan Kota Bogor sampai tahun 2009 yaitu 

sebanyak 45.222 unit dalam luasan lahan 332,87 Ha. Sehingga penggunaan lahan untuk 

perumahan keseluruhan adalah 8.526,53 Ha atau 71,95% dari luas total Kota Bogor. 

Mengingat intensitas penggunaan lahan yang ada di Kota Bogor sudah cukup tinggi, 

ditambah pula dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Kota Bogor mengenai aturan 

penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas total kota, maka memunculkan 

kebijaksanaan dan pemikiran yang berusaha untuk memanfaatkan lahan terbatas semaksimal 

mungkin dan mulai menerapkan sistem pembangunan perumahan modern secara vertikal 

kategori low rise, yaitu berupa Garden Apartment. 

Salah satu pengertian Apartment adalah suatu kamar atau beberapa kamar (ruangan) 

yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, terdapat dalam bangunan yang biasanya 

mempunyai kamar–kamar atau ruang–ruang lain semacam itu (Purwodarminto, 1976). 

Garden Apartment memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan penyediaan ruang 

hijau lebih tinggi dari fisik bangunan tersebut (De Chiara, 1975). Low Rise Apartment 

(Apartemen Bertingkat Rendah) adalah tipe bangunan bertingkat dengan ketinggian 3 sampai 

8 lantai, dan sirkulasi vertikal menggunakan tangga (walk up) maupun menggunakan lift (De 

Chiara,1975). Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 

Low Garden Rise Apartment yaitu ruang atau sekumpulan ruang yang berfungsi sebagai 

rumah tempat tinggal, berada dalam suatu lingkungan tanah terbatas, memiliki ketinggian 3 – 

8 lantai, didukung oleh sarana dan prasarana, fasilitasumum, fasilitas sosial, dan fasilitas 

ekonomi, serta memiliki presentase perbandingan luas ruang terbuka (open space) yang lebih 

besar dibandingkan dengan luas bangunan. 
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Dari  uraian tersebut hal lain yang harus diperhatikan oleh pemilik apartemen adalah 

mengenai pajak bumi dan bangunan atas apartemen. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 

merupakan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak bumi dan bangunan. Bangunan 

termasuk apartemen. Perhitungan PBB atas apartemen pada prinsipnya sama dengan 

perhitungan dengan objek pajak PBB lainnya namun berbeda dalam penentuan luas bangunan 

apartemen. Selain ruang utama, apartemen  memiliki sarana yang dapat digunakan oleh 

publik seperti lahan parkir, lift, kolam renang, taman, tangga dan yang lain yang dapat 

digunakan untuk umum.  Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 

membahas penelitian dengan judul “Perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas 

apartemen studi kasus di Kota Bogor.” 

 

1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan menganut official assesment system, artinya bahwa penentuan 

besarnya pajak bumi dan bangunan terhutang  ditentukan oleh pemerintah daerah. Wajib 

pajak sebagai pemilik dari objek pajak bumi dan bangunan hanya melakukan kewajiban 

untuk membayar pajaknya. Penelitian ini akan menjelaskan kepada Wajib Pajak “bagaimana 

perhitungan pajak bumi dan bangunan atas apartemen?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara perhitungan Pajak Bumi dan 

bangunan atas apartemen. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan, antara lain: 
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a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan khusunya yang berkaitan dengan perhitungan pajak bumi dan bangunan.  

 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi bagi wajib pajak dan bagi 

pemerintah. Bagi wajib pajak (masyarakat pemilik objek pajak), penelitian ini akan 

memberikan pemahaman dan pengertian  tentang pajak bumi dan bangunan. Sehingga 

masyarakat/Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan  patuh. Bagi 

pemerintah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan  

khususnya berkaitan dengan masalah pajak bumi dan bangunan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Dasar Hukum  dan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

2.1.1  Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan diawali dengan dikeluarkannya Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah sebagaimana terakhir  diubah dengan 

Undang-undang No. 12 Tahun 2008. Adanya undang-undang ini memberikan kewenangan 

kepada daerah-daerah di Indonesia  termasuk dalam mengelola Pendapatan Asli daerah 

(PAD). Salah satu penerimaan dalam PAD adalah Pajak Daerah . Pajak daerah diatur dalam 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), 

yang didalamnya  mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan Bersama Menteri 

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang kemudian 

digantikan dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan 

persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Adanya aturan ini memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah diseluruh Indonesia untuk mempersiapkan daerahnya 

dalam mengelola Pajak bumi dan bangunan di daerahnya. Pemerintah Daerah kota Bogor 

mengatur Pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan daerah kota Bogor Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kota Bogor sendiri 

sudah mengelola sendiri Pajak Bumi dan bangunan sejak 1Januari 2014. 

 

2.1.2  Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Ada beberapa pengertian tentang pajak bumi dan bangunan yang bisa dijabarkan 

baik menurut para ahli maupun pengertian menurut peraturan-peraturan terkait. Seperti 

diuraikan berikut;  
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Sri Valentina dan Aji Suryo (2006, 14) menjelaskan:  

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek 
Pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan  yang secara nyata mempunyai suatu hal 
atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan belum tentu pemilik 
bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan 
atau Bangunan tersebut.  
 

Sedangkan Erly Suandy ( 2005, 61) menulis Pajak bumi dan bangunan adalah” pajak yang 

bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu 

bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 

besar pajak.” 

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 di Ketentuan Umum  menyebutkan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
 
Pengertian ini sama dengan yang tertulis dalam Peraturan daerah kota bogor Nomor 2 tahun 
2012 menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  
 
Berdasarkan  pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi 

bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan 

oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. 

 

2.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

2.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 
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Bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di 

pedalaman serta laut wilayah Indonesia 

Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll. 

Bangunan adalah  Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah dan atau perairan. 

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat 

perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang 

memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll. 

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, 

dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan 

tersebut; 

b. jalan tol; 

c. kolam renang; 

d. pagar mewah; 

e. tempat olahraga; 

f. galangan kapal, dermaga; 

g. taman mewah; 

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

i. pipa minyak; dan 

j. menara. 

 

2.2.2 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah objek pajak yang: 



11 
 

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu 

hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3 Dasar Pengenaan  Pajak Bumi dan Bangunan 

2.3.1  Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:  

a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;  

b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% 

(nol koma dua persen) per tahun.  

 

2.3.2  Nilai Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau Nilai jual bangunan yang 

digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.  
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Niali klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi dan Objek Pajak sektor Perdesaan dan sektor  

Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II huruf A Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan nilai jual Objek Pajak 

sebagai dasar Pengenaan Pajak bumi dan bangunan. 

 

2.3.3  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan  harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

 

2.3.4  Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib 

Pajak.  

 

2.4 Pengertian Apartemen 

Apartemen adalah satu ruangan atau lebih, biasanya merupakan bagian dari sebuah 

struktur hunian yang dirancang untuk ditempati oleh lebih dari satu keluarga, normalnya 

berfungsi sebagai perumahan sewa dan tidak pernah dimiliki oleh penghuninya yang dikelola 

oleh pemilik atau pengelola property (Shim, Siegel and Hartman, 1996). 

2.5 Klasifikasi Apartemen 

Menurut De Chiara (2001) Apartemen diklasifikasikan menurut ketinggian bangunan, 

yaitu: Maisonett, Low Rise, Mid Rise dan High Rise. 
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No. Jenis Ketinggian 
(Lantai) 

Keterangan Gambar 

1 Maisonette >4 Peletakan unit 
berderet, 
setiap kapling terdiri 
dari dua lantai dan 
dimiliki masing-
masing 
penghuni 

 

2 Low Rise 4-5 Dibangun di daerah 
sub-urban dimana 
harga tanah relatif 
murah, memiliki 
kepadatan 30 
keluarga/Ha 

 

3 Mid Rise 6-8 Memiliki 
pencahayaan 
dan penghawaan 
alami, 
konstruksi dan 
struktur 
lebih kokoh, 
memiliki 
elevator 

 

4 High Rise >8 Memiliki 
pencahayaan 
dan penghawaan 
alami 
yang lebih baik, 
konstruksi dan 
struktur 
kokoh dan tahan api, 
memiliki elevator  

Sumber : De Chiara, 2001 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
  
3.1 Metode Pengumpulan Data 

               Metoda pengumpulan data menurut Gulo (2002,110) berupa suatu pernyataan 

(statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian.  Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan 

pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai 

objek pajak bumi dan bangunan. 

b. Dokumentasi 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar-gambar apartemen 

yang diamati. Dokumen yang digunakan juga mencakup tulisan-tulisan di media cetak 

maupun elektronik yang berkaitan dengan objek yang diamati. 

  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

            Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, meliputi data-

data yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti data luas bumi (tanah) dan luas 

bangunan. 

Sedangkan untuk memperoleh data yang digunakan, sumber data terdiri dari: 

a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.  
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b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta 

situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.  

 

3.3 Metode Analisis Data 

               Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan Pajak bumi dan 

bangunan atas Apartemen.  

Perhitungan PBB = tarif X DPP PBB 

 
DPP PBB = NJOP – NJOPTKP 
 
NJOP = NJOP Bumi + NJOP Bangunan 
 
NJOP Bumi = Luas Bumi Bersama X NJOP Klasifikasi Bumi 
 

                   
                      

                     
             

 
NJOP Bangunan per unit = Luas bangunan per unit X NJOP Klasifikasi bangunan 
 
NJOP Bangunan Bersama = Luas Bangunan Bersama x NJOP Klasifikasi Bangunan 
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