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Pemprov Jatim beri "diskon Ramadan" pajak 

kendaraan bermotor 
 
 

 

 
Ilustrasi: jatim.anataranews.com 

 

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi diskon Pajak Kendaraan 

Bermotor1 bagi wajib pajak pemilik sepeda motor maupun mobil dalam rangka Ramadan 1442 

Hijriah. 

 

"Insentif pajak2 ‘diskon Ramadan’ ini memberikan keringanan bagi masyarakat di tengah suasana 

pandemi COVID-19 yang belum berakhir," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di 

Surabaya, Senin. 

 

Insentif pajak diberikan mulai 20 April 2021 hingga 24 Juni 2021, berupa pengurangan pokok 

pajak3 kendaraan bermotor (PKB) sebesar 15 persen untuk roda dua dan roda tiga, serta 5 persen 

untuk roda empat atau lebih. Para wajib pajak di Jatim juga memperoleh kesempatan berupa 

pembebasan sanksi administratif4 pembayaran PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor 

                                                             
1 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
2 Pemberian insentif pajak kendaraan bermotor merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 

bertujuan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk pemberian potongan 
pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi/denda. 

3 Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang besarannya 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian dari dua unsur 
pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. 

4 Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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(BBNKB)5. 

 

"Pada tahun lalu telah memberikan insentif pajak berupa ‘Diskon Corona’. Antusiasme wajib 

pajak cukup besar, dan itu artinya banyak warga yang telah terbantu dengan pemberian diskon 

tersebut," ucapnya. 

 

Terkait dengan antusiasme masyarakat, Khofifah berharap mampu mendorong gairah pembayaran 

pajak karena pajak ini akan menjadi sumber daya sangat penting untuk mewujudkan pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Namun, berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Jatim sepanjang Triwulan I tahun 2021 masih ada 18,09 persen wajib pajak tidak patuh 

atau belum membayar kewajibannya. 

 

"Bagi masyarakat Jatim pada bulan Januari sampai Maret kemarin belum bayar pajak, silakan 

bayar pada bulan Ramadan ini. Insyaallah, selain berkah, juga dapat diskon dan hilang dendanya," 

kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. Tidak hanya wajib pajak yang sudah lewat 

jatuh tempo, Diskon Ramadan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang belum jatuh tempo hingga 

akhir Desember 2021. 

 

"Jadi, wajib pajak yang ingin membayar pajak lebih awal juga berhak menikmati potongan Diskon 

Ramadan ini," katanya. 

 

Selain diskon dan pembebasan sanksi kendaraan bermotor, pada bulan puasa ini Gubernur 

Khofifah juga memberikan pembebasan pokok PKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai. 

Kebijakan ini sekaligus melengkapi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan insentif bea 

balik nama (BBN) bagi kendaraan listrik. 

 

"Banyak insentif yang sudah diluncurkan. Asumsi kami wajib pajak yang akan memanfaatkan 

diskon ini mencapai 2.999.046 objek pajak6 yang belum membayar maupun yang akan membayar 

sebelum jatuh tempo," kata Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut. 

 

Dengan jumlah tersebut, kata dia, pemprov setempat akan mengucurkan Rp107,67 miliar insentif 

pajak untuk warga Jatim. Di akhir penjelasannya, Gubernur Khofifah juga akan memberikan 

hadiah spesial di akhir bulan puasa bagi wajib pajak yang patuh membayarkan kewajibannya. 

                                                             
5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

6 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 
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Hadiah tersebut merupakan tabungan umrah senilai Rp30 juta yang akan diberikan untuk 15 wajib 

pajak beruntung melalui undian.  

 

"Pada tahun ini kami perbesar lagi hadiah umrahnya dari tahun lalu 20 orang penerima menjadi 30 

orang penerima. Yang 15 penerima lainnya akan diundi saat momentum HUT Pemprov Jatim. 

Nilai tabungannya pun ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta," tutur Khofifah. 

 

Sumber: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

2. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 

3. https://jatim.antaranews.com/berita/475858/pemprov-jatim-beri-diskon-ramadan-pajak-

kendaraan-bermotor 
 

Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 

ayat (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor;  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;   

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;   

d. Pajak Air Permukaan; dan  

e. Pajak Rokok. 

 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah: 

a. Pasal 4 ayat (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

b. Pasal 6 

1. Ayat (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:  

a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan  

b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.  

2. Ayat (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor 

adalah nilai jual kendaraan bermotor. 

3. Ayat (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien 

yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:  

a) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

Iingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam 

batas toleransi; dan  

b) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut 

dianggap melewati batas toleransi.  

4. Ayat (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum 

atas suatu kendaraan bermotor.  

https://jatim.antaranews.com/berita/475858/pemprov-jatim-beri-diskon-ramadan-pajak-kendaraan-bermotor
https://jatim.antaranews.com/berita/475858/pemprov-jatim-beri-diskon-ramadan-pajak-kendaraan-bermotor
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5. Ayat (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.  

6. Ayat (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember 

tahun sebelumnya.  

7. Ayat (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh 

faktor-faktor: 

a) harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;  

b) penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;  

c) harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;  

d) harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;  

e) harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;  

f) harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan  

g) harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang 

(PIB).  

8. Ayat (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor 

- faktor:  

a) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat 

kendaraan bermotor;  

b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, 

Iistrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan  

c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang 

dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.  

9. Ayat (9) Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 

(dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang 

berlaku.  

10. Ayat (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri.  

c. Pasal 7 Tarif PKB ditetapkan sebesar:   

1) 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi 

dan badan;   

2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;   

3) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah 

Daerah; dan   

4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat 

besar. 

d. Pasal 8 

1) Ayat (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan 

bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan 

tarif secara progresif.  

2) Ayat (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
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a) kepemilikan kedua 2% (dua persen);  

b) kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);  

c) kepemilikan keempat 3% (tiga persen);  

d) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).  

3) Ayat (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.  

4) Ayat (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan 

Gubernur.   

e. Pasal 9 Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6. 

f. Pasal 15 

1) Ayat (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.  

2) Ayat (2) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk 

dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:  

a) untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;  

b) untuk diperdagangkan;  

c) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan  

d) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf 

Internasional. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak 

berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari 

wilayah pabean Indonesia.  

g. Pasal 16 

1) Ayat (1) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal15 ayat (2) adalah: 

a) Kereta api;  

b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan negara;  

c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-Iembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan  

d) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.  

2) Ayat (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap 

sebagai penyerahan.  

3) Ayat (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.  

h. Pasal 17  
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1) Ayat (1) Subjek Pajak BBNKB meliputi:  

a) Orang pribadi; atau  

b) Badan;  

yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.  

2) Ayat (2) Wajib Pajak BBNKB meliputi:  

a) Orang pribadi; atau  

b) Badan;  

yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.  

i. Pasal 18  

1) Ayat (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.  

2) Ayat (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri.  

j. Pasal 19  

1) Ayat (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:  

a) penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen); dan  

b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).  

2) Ayat (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif 

BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:  

a) penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan  

b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima 

persen).  

k. Pasal 20 Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan atau ayat (2) dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 


