
Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
untuk Mendukung Program Mobil Hemat Energi 

dan Harga Terjangkau

Latar Belakang

1. Sejalan dengan tuntutan global, yaitu berkembangnya jenis kendaraan

yang hemat energi dan ramah lingkungan.

2. Tumbuhnya industri komponen dalam negeri

3. Terdapat ceruk pasar kendaraan bermotor roda 4 yang belum

dikembangkan dan belum diisi oleh industri dalam negeri sejumlah

300 ribu – 600 ribu unit merupakan segmen pasar masyarakat

berpenghasilan Rp4 juta – Rp8 juta.

4. Mengakomodasi pemilik kendaraan bermotor roda 2 yang

berkeinginan memilki kendaraan bermotor roda 4



Tujuan

1. Mendukung program Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan 

kendaraan bermotor roda empat yang ramah lingkungan (mobil listrik, 

hybrid, dan sejenisnya)

2. Mendukung pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat yang 

hemat energi dan harga terjangkau 

3. Perlu mendukung pencapaian target produksi kendaraan bermotor nasional 

sebesar satu juta unit per tahun

4. Mendorong Indonesia menjadi basis produksi kendaraan bermotor Roda 4 

dan komponen di tingkat regional dan global

Perkembangan Industri Kendaraan Bermotor

Seiring peningkatan produksi kendaraan bermotor, kebijakan pemberian insentif atas kendaraan bermotor program mobil hemat 

energi dan harga terjangkau tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan

Sumber data: gaikindo dan Nota Keuangan 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi penerimaan PPnBM Industri

kendaraan Bermotor Roda Empat Atau
lebih (miliar rupiah)

4.416 6.557 5.724 8.798 9.194

Total Penerimaan PPnBM (miliar rupiah) 7.285 11.752 9.155 13.096 13.821

jumlah produksi kendaraan bermotor roda

empat
411.638 600.628 464.816 702.508 837.948
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� Pemerintah perlu memberikan insentif

perpajakan guna mendorong peningkatan

produksi kendaraan bermotor hemat energi

dan harga terjangkau.

Pokok-Pokok Perubahan

1. Untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan dan harga terjangkau, berupa

1200cc (cetus api) dan 1500cc (diesel) dan konsumsi bahan bakar paling

sedikit 20km/ liter diberikan diskon 100% Dasar Pengenaan Pajak PPnBM

(tarif yang berlaku saat ini sebesar 10%)

2. untuk kendaraan bermotor dengan teknologi hemat bahan bakar dengan

konsumsi bahan bakar lebih dari 28km/ liter diberikan diskon 50% Dasar

Pengenaan Pajak PPnBM. (tarif yang berlaku saat ini bervariasi antara 20%-

75%)

3. Untuk kendaraan bermotor dengan teknologi hemat bahan bakar dengan

konsumsi bahan bakar lebih dari 20km/liter sampai dengan 28 km/liter

diberikan diskon 25% Dasar Pengenaan Pajak PPnBM. (tarif yang berlaku

saat ini bervariasi antara 20%-75%)

4. Untuk kendaraan bermotor listrik tidak dikenai PPnBM.

5. Untuk jenis kendaraan bermotor lainnya tidak ada perubahan tarif dengan

peraturan sebelumnya.



Hal-hal yang perlu diperhatikan

� Fasilitas diberikan hanya untuk industri dalam negeri

� Harmonisasi dengan kebijakan transportasi secara umum

� Ketersediaan infrastruktur dalam penyediaan BBM 

nonsubsidi

TERIMA KASIH



Tarif PPnBM saat ini

Jenis Penumpang Mesin Kapasitas Penggerak Tarif

semua
10-15 semua semua semua

10%
< 10 semua ≤ 1500 CC 4X2

semua
< 10 cetus api 1500 < CC ≤ 2500 4X2

20%kompresi 1500 < CC ≤ 2500 4X2

Double Cabin >3 semua semua semua

sedan atau 

station wagon

< 10 semua ≤ 1500 CC semua

30%

semua semua ≤ 1500 CC 4X4

semua < 10 cetus api 2500 < CC ≤ 3000 4X2

40%
sedan atau 

station wagon

semua 1500 < cc ≤ 3000 semua

semua semua 1500 < CC ≤ 3000 4X4

semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf 50%

beroda dua 250 < CC ≤ 500 CC

60%kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, trailer dan 

semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah

semua < 10 cetus api > 3000 CC semua

75%
kompresi > 2500 CC semua

beroda dua > 500 CC semua

Trailer atau semi trailer dari tipe caravan


