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Duh! Ribuan Kendaraan Pelat Merah di Pandeglang Nunggak Pajak 

 

 

(Sumber: https://news.detik.com/) 

 

Pandeglang - Sebanyak 1.747 kendaraan dinas pelat merah di Pandeglang, Banten, 

menunggak tagihan pajak tahunan1. Jumlah kendaraan itu terdiri atas 1.366 roda dua dan 381 unit 

roda empat.  

"Pandeglang itu sebesar 1.747 kendaraan terbagi roda dua dan roda empat," kata Kasi 

Penerimaan dan Penagihan UPTD PPD Pandeglang, Agung Sugiarto, Kamis (29/9/2022). Agung 

menjelaskan, kendaraan dinas tersebut tersebar di beberapa instansi pemerintah di Pandeglang.  

Menurutnya, tidak semua kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang. "1.747 

itu setelah kita melihat database dari pusat memang semua kendaraan tersebut pelat merah, ada 

beberapa yang memang di luar pengelolaan BPKAD Pandeglang, artinya ada yang dikelola langsung 

oleh desa, dan itu pemeliharaannya oleh desa dan ada juga yang dari balai-balai dan juga dinas-dinas 

di luar pengelolaan BPKAD," terangnya. Agung menegaskan, ketentuan pembayaran pajak bukan 

hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan. Menurutnya, kendaraan pemerintah juga 

diwajibkan untuk membayar pajak. "Kaitan dengan masalah informasi tersebut. Randis ini pajak 

sudah ketentuan (bayar pajak), dimana sebagai gambaran kepada masyarakat. Bahwa tidak hanya 

masyarakat pribadi, atau swasta yang bayar pajak. Tapi pemerintah juga bayar pajak," tegasnya. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang Yahya 

Gunawan mengatakan, kendaraan dinas yang tercatat tidak bayar pajak bukan hanya ada di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, ada juga kendaraan milik pusat. "Betul 

jumlahnya 1.747. Tapi begitu kita pilah ternyata ada 74 kendaraan milik perangkat pusat, pelatnya 

sama merah. Mungkin sudah A-J dengan penataan penomoran sudah A-J. Tapi bukan milik kita, tapi 

milik pusat yang ada di daerah," kata Gunawan. 

Dari 1.747 angka tersebut, Yahya mengatakan, sekitar 900-an kendaraan yang dimiliki oleh 

Pemkab Pandeglang. Menurutnya kendaraan tersebut juga sudah ada yang dilelang. Gunawan 

                                                           
1 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan 

Bermotor, Pasal 1 Angka 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021. 
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mengatakan kendaraan yang sudah dilelang beban pembayar pajak bukan lagi milik Pemkab 

Pandeglang. Ia mengatakan kendaraan dinas yang sudah dilelang itu akan sinkronkan dengan UPT 

Samsat Pandeglang. "Dari tahun 2016 kita sudah lakukan lelang. Nah ini yang akan sinkronkan 

datanya. Karena akan kita pilah, mungkin dari 900 itu sudah dilelang, nggak mungkin juga kita bayar 

pajaknya," katanya. 

Ia meminta para OPD tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan. Menurutnya, 

pembayaran pajak sudah dianggarkan oleh Pemkab Pandeglang. "Pajak dianggarkan di masing-

masing OPD. Kalau bicara penganggaran dari awal OPD itu harus bisa memperhitungkan berapa 

kendaraan yang harus dibayar pajaknya," katanya. 

 

Sumber Berita 

https://news.detik.com/berita/d-6319378/duh-ribuan-kendaraan-pelat-merah-di-

pandeglang-nunggak-pajak#, Duh! Ribuan Kendaraan Pelat Merah di Pandeglang Nunggak Pajak, 29 

September 2022.  

https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kendaraan-dinas-milik-pemkab-pandeglang-

nunggak-pajak-sejak-2017.html, Ribuan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Pandeglang Nunggak Pajak 

Sejak 2017. 

 

Catatan 

Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sebagaimana diubah 

terakhir kali oleh Permendagri Nomor 40 Tahun 2021, yaitu pada: 

 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik 

berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor 

yang dioperasikan di air. 

 Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBNKB 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. 

 Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. 

 Pasal 2 menyatakan bahwa: 

(1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

(2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. 

https://news.detik.com/berita/d-6319378/duh-ribuan-kendaraan-pelat-merah-di-pandeglang-nunggak-pajak
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(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kendaraan Bermotor 

yang dioperasikan di atas jalan darat; dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air. 

(4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a, terdiri atas: 

a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus; 

b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus; 

c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, dan sejenisnya; 

d. mobil roda tiga; 

e. sepeda motor roda dua; dan 

f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor 

roda tiga barang. 

 Pasal 3 menyatakan bahwa: 

(1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai 

Kendaraan Bermotor. 

(2) Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima 

penyerahan Kendaraan Bermotor. 

 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4). 

 Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:  

a. NJKB; dan 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 


