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KEMENKEU PERPANJANG INSENTIF PPNBM KENDARAAN BERMOTOR 
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Kementerian Keuangan melanjutkan dukungan terhadap sektor otomotif melalui 

perpanjangan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM 

DTP) untuk kendaraan bermotor, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 

Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor 

Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan pada 

tanggal 2 Februari 2022. 

Insentif  PPnBM DTP kendaraan bermotor telah banyak dimanfaatkan masyarakat 

kelas menengah di tengah pandemik” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Keuangan 

Febrio Kacaribu di Jakarta. Insentif diberikan pada dua segmen kendaraan bermotor yaitu 

kendaraan bermotor segmen harga paling banyak Rp200 juta untuk kendaraan hemat 

energy dan harga terjangkau atau Low Cost Green Car (LCGC). 

Desain insentif PPnBM DTP memprioritaskan LCGC berada dalam kerangka 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2021 yang memberikan tarif PPnBM lebih rendah 

bagi kendaraan bermotor dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang juga lebih rendah. 

"Periode insentif untuk LCGC diberikan baik pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di 

2022," kata Febrio. Insentif bagi LCGC diberikan dalam bentuk potongan PPnBM 

sebesar 100 persen pada kuartal I, 66,66 persen kuartal II dan 33,33 persen kuartal III 

sehingga PPnBM yang dibayar masyarakat di masing-masing kuartal  0 persen, 1 persen 

dan 2 persen. 

Segmen kedua adalah kendaraan dengan kapasitas mesin sampai 1500 cc dengan 

harga antara Rp200 juta sampai Rp250 juta yang diberikan diskon PPnBM sebesar 50 

persen pada kuartal I sehingga konsumen hanya membayar 7,5 persen. Pemberian insentif 

untuk segmen kedua juga diberikan untuk mobil dengan pembelian lokal atau local 

purchase di atas 80 persen. Febrio mengatakan berlanjutnya kebijakan ini seiring upaya 
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pemerintah yang semakin mendorong pengembangan penggunaan mobil ramah 

lingkungan seperti kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana tertuang pada 

Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Perpres ini menjadi payung pengembangan kendaraan 

bermotor ramah lingkungan dan telah diimplementasikan diantaranya dalam skema 

kebijakan PPnBM yang akomodatif melalui PP Nomor 73 Tahun 2019 dan perubahannya. 

“Kelanjutan insentif PPnBM dalam rangka PEN fokus pada tujuan pemulihan ekonomi 

yang khusus ditargetkan di 2022,” ujar Febrio. 

 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.antaranews.com/berita/2690569/kemenkeu-perpanjang-insentif-ppnbm-

kendaraan-bermotor, Selasa, 8 Februari 2022. 

2. https://otomotif.bisnis.com/read/20220208/46/1497955/resmi-kemenkeu-

perpanjang-insentif-ppnbm-kendaraan-bermotor, Selasa, 8 Februari 2022. 

 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/Pmk.010/2022 Tentang Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah (PPnBM) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah 

Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 

2022 

 

1. PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu ditanggung 

Pemerintah untuk tahun anggaran 2022 meliputi:  

a. kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor roda 4 (empat) 

hemat energi dan harga terjangkau dengan:  

1) motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 20 

(dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 120 

(seratus dua puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai 

dengan 1.200 (seribu dua ratus) cc; atau  

2) motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi 

bahan bakar minyak paling rendah 21,8 (dua puluh satu koma delapan) 

kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 120 (seratus dua 

puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 

(seribu lima ratus) cc.  

b. kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) 

orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan 

1.500 (seribu lima ratus) cc dengan:  
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1) motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 

(lima belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 

150 (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau  

2) motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi 

bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter 

atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per 

kilometer.  

2. Kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor roda 4 (empat) 

hemat energi dan harga terjangkau mengacu pada keputusan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 

3. Kendaraan bermotor tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. jumlah pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah 

penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang 

dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor tertentu paling sedikit 

80% (delapan puluh persen); dan  

b. besar harga penjualan (on the road price): 

1. paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kendaraan 

bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor roda 4 (empat) hemat 

energi dan harga terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; 

atau  

2. paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kendaraan 

bermotor angkutan orang dengan pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) 

orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan 

1.500 (seribu lima ratus) cc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. 


